
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: tisdag 29 november 2022 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet 
 
        Ärenden  Föredragande  

 
Formalia 

1 Upprop   
2 Val av justerare och tid för justering   
3 Godkännande av dagordningen   
4 Anmälan av jäv 

 
  

Ärenden 
5 Information om tillgången till fiber i 

kommunala lokaler 
 

 Kim Borg, it-chef 
Kl 8.30-8.45 

6 Information om CANs Drogvaneundersökning 
2022 
 

2021/350 Sofia Enström, 
folkhälsoutvecklare 
Kl 8.45-9.05 
 

7 Svar på motion om att ansöka hos 
polismyndigheten om att ha ordningsvakter i 
Lilla Edets centrum och Lödöse centrum 
 

2022/255 David Morgardt, 
säkerhetschef 
Kl 9.05-9.15 

8 Nytt vägnamn – Brodalsgränden 
 

2022/425 Karin Holmström, 
sektorchef 
samhälle  
Kl 9.30-10.30 
 

9 Information pågående skredprojekt 
 

2022/465 Karin Holmström, 
sektorchef 
samhälle  
Kl 9.30-10.30 
 

10 Yttrande över ansökan om förnyelse av 
nätkoncession för befintlig luftledning från 
Skogsäter till Kilanda i Trollhättan, Lilla Edet 
och Ale kommuner, Västra Götalands län 
 

2022/452 Karin Holmström, 
sektorchef 
samhälle  
Kl 9.30-10.30 
 

11 Förslag om ny energiplan och klimatstrategi 
för Lilla Edets kommun 
 

2022/443 Karin Holmström, 
sektorchef 
samhälle  
Kl 9.30-10.30 
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12 Laddinfrastrukturplan i Lilla Edets kommun 

 
2022/250 Karin Holmström, 

sektorchef 
samhälle  
Kl 9.30-10.30 
 

13 Svar på motion om slopat karensavdrag för 
förskole- och grundskolepersonal 
 

2022/377 Marianne 
Piiroinen, 
personalchef 
Kl 10.30-11.30 
 

14 Svar på motion om att slopa karensavdraget 
för personal inom vård och omsorg 

2022/312 Marianne 
Piiroinen, 
personalchef 
Kl 10.30-11.30 
 

15 Svar på motion om fem extra lediga dagar till 
anställda inom hemvård och omsorg på grund 
av pandemin 
 

2022/243 Marianne 
Piiroinen, 
personalchef 
Kl 10.30-11.30 
 

16 Svar på motion om att Införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag 
 

2022/310 Marianne 
Piiroinen, 
personalchef 
Kl 10.30-11.30 
 

17 Lägesrapport om personal- och 
kompetensförsörjning i Lilla Edets kommun 
 

2022/464 Marianne 
Piiroinen, 
personalchef 
Kl 10.30-11.30 
 

18 Information om beviljade medel från 
Kommunakuten 
 

2021/296 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kim Borg, it-chef 
Kl 13 
 

19 Delårsrapport 2022 för SBRF, Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 

2022/469 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 

20 Hemställan till medlemskommunerna inom 
(SBRF )Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund  för utökade 
ekonomiska medel för 2022 och 2023 
 

2022/470 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 

21 Delårsrapport 2022 Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst (TFV) 
 

2022/446 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 

22 Budgetuppföljning 2022, januari-oktober 
 

2022/128 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
 

23 Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för 
pensionsskuld 

2022/451 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
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24 Revidering av finanspolicyn 

 
2022/466 Jörgen Karlsson, 

ekonomichef 
 

25 Ändrade riktlinjer för 
Resultatutjämningsreserven (RUR) 
 

2022/472 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 

26 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 

2022/438 Elisabeth 
Linderoth, 
kommunchef 
 

27 Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
 

2022/439 Elisabeth 
Linderoth, 
kommunchef 
 

28 Revidering av förbundsordning för Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund samt 
korrigering av arvodesnivåer 
 

2022/491 Maria Olegård, 
administrativ chef 
 

29 Anställning av sektorchef för sektor bildning 
 

2022/492 Elisabeth 
Linderoth, 
kommunchef 
 

30 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2022/84  

31 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2021/415  

32 Information från GR 
 

2022/10  

33 Information från Soltak AB 
 

2022/17  

34 Information från SBRF 2022/16  
 

 
 

                     
Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-01 KS 2021/350 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Resultat av drogvaneundersökningen 2022, från 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 
 
Dnr KS 2021/350 
 
Sammanfattning 
Under våren 2022 genomfördes årets drogvaneundersökning i årskurs nio och årskurs 
två i gymnasiet. Eleverna har svarat på frågor om sin användning och erfarenhet av 
bland annat lustgas, tobak, alkohol, narkotika och doping men även frågor om hälsa, 
skoltrivsel, familj samt våld. Motsvarande regionala drogvaneundersökning gjordes 
2013, 2016 och 2019 därav går det att jämföra resultaten över tid. Undersökningen har 
genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i 
samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen.  

Det nya underlaget men även resultaten över tid ger oss möjlighet att tillsammans 
revidera prioriteringar och insatser inför framtiden. 

Resultatet redovisas i bilaga samt genom presentation på folkhälsoutskottet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Bilaga, CAN 2022 Lilla Edet 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser  
 
Sociala konsekvenser 
Undersökningen belyser bland annat utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och 
visar på skillnader mellan kommuner. Den insamlade informationen genererar även 
goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband 
mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer.  
 
 
Förslag till beslut 
Folkhälsoutskottet noterar informationen. 
 
 
Sofia Enström 
Folkhälsoutvecklare 
sofia.enstrom@lillaedet.se 
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Drogvanor bland ungdomar: CAN-
undersökningen 2022 
Innehållsförteckning 
RESULTAT FÖR LILLA EDET .......................................................................................................................................................................1 
ANTAL DELTAGANDE ELEVER I LILLA EDET .....................................................................................................................................2 
TOBAKS- OCH NIKOTINVANOR .................................................................................................................................................................2 

RÖKARE ...........................................................................................................................................................................................................2 
SNUSARE .........................................................................................................................................................................................................4 

ALKOHOL .............................................................................................................................................................................................................5 
ALKOHOLKONSUMTION ..........................................................................................................................................................................5 
INTENSIVKONSUMTION ..........................................................................................................................................................................7 
BJUDEN PÅ ALKOHOL ...............................................................................................................................................................................8 
BLIVIT SERVERAD ALKOHOL .............................................................................................................................................................10 

NARKOTIKA .....................................................................................................................................................................................................11 
HÄLSA .................................................................................................................................................................................................................13 
SKOLAN ..............................................................................................................................................................................................................14 

SKOLTRIVSEL .............................................................................................................................................................................................14 
SKOLK ............................................................................................................................................................................................................16 

BILAGA - TABELL ÖVER UTFALLEN I LILLA EDET 2022 ............................................................................................................17 
 

Resultat för Lilla Edet 
Denna kortrapport beskriver ett urval av resultat från CAN-undersökningen 2022 för Lilla Edet. 
Den innehåller utfallet för de centrala frågorna där det varit möjligt att redovisa resultatet utan att 
göra avkall på sekretess- och integritetsaspekter. Dessa har definierats av CAN och innebär att 
om antalet deltagande pojkar eller flickor understiger 20 elever redovisas resultaten för pojkar 
och flickor sammanslaget. 

Rapporten är tänkt att vara ett underlag för kommunens ANDTS-arbete och kan användas av 
kommunen så som det passar bäst. 

Undersökningen genomfördes under våren 2022 av Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Kortrapporten har sammanställts av enheten för regional vårdanalys, Västra Götalandsregionen. 
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Observera att samtliga resultat i denna rapport enbart baseras på de elever som svarat på enkäten 
och regional vårdanalys har inte genomfört någon bortfallsanalys. Är bortfallet stort eller skevt 
bör detta tas hänsyn till vid tolkning av resultaten. En annan sak som är bra att tänka på i 
kommuner med mycket få elever är att förändringar över tid i visa fall kan bero på slumpen 
snarare än att mönstret bland eleverna som bor i kommunen generellt har förändrats. 

Antal deltagande elever i Lilla Edet 
Ungdomarna i Lilla Edet har deltagit i CAN-undersökningarna i flera omgångar. Nedanstående 
tabell anger hur många ungdomar som deltagit uppdelat på årskurs. 

  2013 2016 2019 2022 

  Åk 9 Gymn 
åk 2 

Åk 9 Gymn 
åk 2 

Åk 9 Gymn 
åk 2 

Åk 9 Gymn 
åk 2 

Flickor 61 28 60 33 25 29 43 37 

Pojkar 67 30 45 28 40 36 53 40 

Totalt 128 59 107 61 66 65 101 85 

Antalet medverkande ungdomar folkbokförda i Lilla Edet kommun var i årets undersökning 101 
elever i årskurs 9 och 85 studerande år 2 på gymnasiet. I några fall stämmer inte summeringen av 
antalet pojkar och flickor med totalt antal elever. Det beror på att i dessa fall har enstaka elever 
antingen inte besvarat frågan om könstillhörighet eller valt alternativet annan könsidentitet. 
Denna lilla grupp redovisas inte separat. 

Tobaks- och nikotinvanor 
För tobak och nikotin har två olika mått identifierats som kärnindikatorer i ANDT-uppföljningen: 
att vara rökare och att vara snusare. 

Rökare 

Som rökare räknas de elever som dels uppgett att de har rökt under de senaste 12 månaderna och 
dessutom svarat att de fortfarande röker. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 
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Andelen rökare i Lilla Edet markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar 
motsvarande andel i Västra Götaland i sin helhet och den blåtonade ytan anger spridningen för 
hälften av kommunerna i Västra Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. 
Med andra ord, den fjärdedel av kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa 
fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen rökare i Lilla Edet och i Västra Götaland över tid, fördelat på 
årskurs och kön. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra 
Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen rökare i åk 9 minskat något (från 15 procent år 2013 till 14 procent 
år 2022). Utvecklingen är liknande i åk 2 på gymnasiet: här har andelen rökare minskat (från 40 
procent år 2013 till 31 procent 2022). Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren 
ovan. 

Snusare 

Definitionen av “snusare” följer samma mönster som för rökare, det vill säga att endast de som 
svarat att de snusat under de senaste 12 månaderna och svarat ja på följdfrågan att de fortfarande 
snusar räknas som snusare. Eleverna har inte behövt ange vilken typ av snus de konsumerar, 
tobaksfritt snus särskiljs därmed inte från snus innehållande tobak. 

Resultatet 2022 

Andelen snusare i Lilla Edet redovisas i nedanstående figur tillsammans med övriga kommuner i 
det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 

 

Andelen snusare i Lilla Edet markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen 
snusare i Västra Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av 
kommunerna i Västra Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra 
ord, den fjärdedel av kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och 
fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen snusare i Lilla Edet och i Västra Götaland över tid, fördelat på 
årskurs och kön. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra 
Götaland. 

 

Jämfört med 2013 har andelen snusare i åk 9 ökat (från 13 procent år 2013 till 19 procent år 
2022). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2: här har andelen 
snusare ökat (från 19 procent år 2013 till 34 procent 2022). Skillnaderna mellan pojkar och 
flickor framgår av figuren ovan. 

Alkohol 
Alkoholvanorna redovisas här med hjälp av utfallet på tre frågor: alkoholkonsumtion, 
intensivdrickande och huruvida man blivit bjuden på alkohol. 

Alkoholkonsumtion 

För att bli klassificerad som alkoholkonsument ska ungdomarna svarat “ja” på frågan ”Har du 
någon gång under de senaste tolv månaderna druckit alkohol?”. 

Här redovisas andelen elever som svarat “ja” på denna fråga. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 
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Lilla Edet markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen 
alkoholkonsumenter i Västra Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för 
hälften av kommunerna i Västra Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. 
Med andra ord, den fjärdedel av kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa 
fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen ungdomar som konsumerat alkohol i Lilla Edet och i Västra 
Götaland över tid, fördelat på årskurs och kön. De svagare, något bredare linjerna representerar 
andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen alkoholkonsumenter i åk 9 minskat (från 60 procent år 2013 till 43 
procent år 2022). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2: här har 
andelen alkoholkonsumenter minskat (från 78 procent år 2013 till 73 procent 2022). Skillnaderna 
mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Intensivkonsumtion 

Med intensivkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle druckit en alkoholmängd som 
motsvarar minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller 
sex stora burkar folköl. Här redovisas andelen elever som angivit att de gjort det under de senaste 
12 månaderna. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 

 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som intesivkonsumerat alkohol i de CAN-undersökningar 
som Lilla Edet deltagit i, fördelat på årskurs och kön. De svagare, något bredare linjerna 
representerar andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som intensivkonsumerat alkohol i åk 9 minskat (från 16 
procent år 2013 till 9 procent år 2022). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i 
gymnasieskolans åk 2: här har andelen intensivkonsumenter minskat (från 34 procent år 2013 till 
19 procent 2022). Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Bjuden på alkohol 

Studier från 1975 och framåt har visat att ett restriktivt förhållningssätt från föräldrar när det 
gäller alkohol, inte minst bjudvanor, är relaterat till minskat ungdomsdrickande. Föräldrar är 
således en betydelsefull resurs i det förebyggande arbetet, inte minst kan föräldrar påverka genom 
att inte bjuda sina barn på alkohol. Här nedan redovisas andelen elever i de olika kommunerna i 
Västra Götaland som svarat att de blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar de senaste 12 
månaderna. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 
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Lilla Edet markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen som bjudits på 
alkohol i Västra Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av 
kommunerna i Västra Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra 
ord, den fjärdedel av kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och 
fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen ungdomar som bjudits på alkohol i Lilla Edet och i Västra 
Götaland över tid, fördelat på årskurs och kön. De svagare, något bredare linjerna representerar 
andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som bjudits på alkohol i åk 9 minskat (från 34 procent 
år 2013 till 14 procent år 2022). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 
2: här har andelen som bjudits på alkohol minskat (från 51 procent år 2013 till 33 procent 2022). 
Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Blivit serverad alkohol 

Här redovisas andelen ungdomar som svarat “Ja, minst en gång” på frågan “Har du någon gång 
före din 18-årsdag serverats alkohol på restaurang, pub eller liknande i Sverige?”. Frågan har 
ställts till ungdomar i åk 2 i gymnasieskolan. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området. 

 

Lilla Edet markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen ungdomar i Västra 
Götaland i sin helhet som angav att de serverats alkohol på restaurang, pub eller liknande före 18 
års ålder. Den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna i Västra Götaland, 
närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av 
kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de 
högsta ligger till höger. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som serverats alkohol före 18 års ålder i Lilla Edet och i 
Västra Götaland. Den svagare, något bredare linjen representerar andelarna i hela Västra 
Götaland. 

 

Jämfört med 2013 har andelen ungdomar i gymnasieskolans åk 2 som som före sin 18-årsdag 
serverats alkohol minskat (från 46 procent år 2013 till 28 procent 2022). Skillnaderna mellan 
pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Narkotika 
Här redovisas utfallet på frågan “Har du någon gång använt narkotika?”. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 
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Lilla Edet markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen som använt 
narkotika i Västra Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av 
kommunerna i Västra Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra 
ord, den fjärdedel av kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och 
fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som använt narkotika i Lilla Edet och i Västra Götaland 
över tid, fördelat på årskurs och kön. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i 
hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som använt narkotika i åk 9 ökat (från 5 procent år 
2013 till 9 procent år 2022). Bland elever i gymnasieskolans åk 2 är utvecklingen en annan: här 
har andelen narkotikaanvändare minskat (från 24 procent år 2013 till 21 procent 2022). 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Hälsa 
Här redovisas andelen ungdomar som angivit att det är nöjda eller mycket nöjda på frågan “Hur 
nöjd är du vanligtvis med din hälsa?”. Frågan har ställts i undersökningarna 2016 och 2019. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 

 

Lilla Edet markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen ungdomar nöjda 
eller mycket nöjda med sin hälsa i Västra Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger 
spridningen för hälften av kommunerna i Västra Götaland, närmare bestämt den halva som omger 
medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av kommunerna med lägst andelar ligger till vänster 
om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som i allmänhet är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa i 
Lilla Edet och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs och kön. De svagare, något bredare 
linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland. 

 

Jämfört med 2016 har andelen ungdomar som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa i åk 9 
minskat (från 63 procent år 2016 till 58 procent år 2022). Utvecklingen är liknande i åk 2 på 
gymnasiet: här har andelen som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa minskat något (från 66 
procent år 2016 till 65 procent 2022). Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren 
ovan. 

Skolan 
Två frågor som rör skolan redovisas här. Det är dels frågan om eleven trivs i skolan, dels om 
eleven brukar skolka. 

Skoltrivsel 

Nedan redovisas andelen elever som svarat att de trivs ganska eller mycket bra på frågan om man 
trivs i skolan. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som angivit att de trivs i skolan, i Lilla Edet och i Västra 
Götaland över tid, fördelat på årskurs och kön. De svagare, något bredare linjerna representerar 
andelarna i hela Västra Götaland. 

 

Jämfört med 2013 har andelen som trivs i skolan i åk 9 minskat (från 77 procent år 2013 till 69 
procent år 2022). Utvecklingen är liknande i åk 2 på gymnasiet: här har andelen som trivs i 
skolan minskat något (från 81 procent år 2013 till 79 procent 2022). Skillnaderna mellan pojkar 
och flickor framgår av figuren ovan. 
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Skolk 

Nedan redovisas andelen elever som svarat att de brukar skolka en gång i månaden eller oftare. 

Resultatet 2022 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Lilla Edet från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i det delregionala området, fördelat på årskurs och kön. 

 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som angivit att de brukar skolka en gång i månaden eller 
oftare, i Lilla Edet och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs och kön. De svagare, något 
bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som anger att de brukar skolka i åk 9 ökat (från 17 
procent år 2013 till 20 procent år 2022). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i 
gymnasieskolans åk 2: här har andelen skolkare ökat (från 21 procent år 2013 till 36 procent 
2022). Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Bilaga - tabell över utfallen i Lilla Edet 2022 
I nedanstånde tabell redovisas utfallen från årets CAN-undersökning, uttryckt som andelar i 
procent. Procenttalen är baserade på samtliga svarande ungdomar i respektive årskurs boende i 
Lilla Edet. 

Fråga Åk 9 Gymnasiet åk 2 

 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Rökare 16 11 14 27 30 31 

Snusare 9 26 19 27 40 34 

Alkoholkonsumtion 44 43 43 78 65 73 

Intensivkonsumtion 12 8 9 14 20 19 

Bjuden på alkohol 14 13 14 32 30 33 

Blivit serverad alkohol    24 28 28 

Använt narkotika   9 19 20 21 

Hälsa 49 68 58 59 73 65 

Skoltrivsel 65 75 69 76 83 79 

Skolk 16 23 20 32 33 36 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 141 
Svar på motion om att ansöka hos polismyndigheten om att ha 
ordningsvakter i Lilla Edets centrum och Lödöse centrum 
Dnr KS 2022/255 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Lilla Edets kommun lade 2022-05-06 fram en motion till 
kommunfullmäktige med förslag att ansöka hos polismyndigheten om att anlita 
ordningsvakter i Lilla Edets centrum och Lödöse centrum. 

För närvarande anlitar Lilla Edet kommun tillsammans med AB Edet Hus en väktare 
som ronderar alla kvällar och nätter i kommunen. Väktaren rör sig i stora delar av 
kommunens geografiska område och bevakar kommunala fastigheter och platser för att 
förebygga brott och öka den upplevda tryggheten.  

Ordningsvakter har som uppgift att medverka till att upprätthålla allmän ordning och 
har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen. Ordningsvakter har också vissa 
begränsade polisiära befogenheter.  

Kan en kommun visa att det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse 
från allmän synpunkt finns en möjlighet att anlita ordningsvakter för vissa specifika 
områden. Typiskt sett ska det röra sig om områden som är särskilt utsatta för 
ordningsstörningar, att det krävs personal med särskilda resurser för ordningshållningen 
på platsen samt att polisen har svårt att avdela de resurser som krävs för att upprätthålla 
ordning på platsen. 

Polismyndighetens och kommunens lägesbild visar för närvarande inte att de föreslagna 
ordningsvaktsområdena är av särskilt behov av ordningshållning. Då uppdraget till 
väktaren är att vara uppsökande, föra dialog, och samtidigt vara gränssättande bedöms 
behovet av fler befogenheter i nuläget inte aktuellt. 

Tillstånd till områden som inte med regelbundenhet patrulleras av ordningsvakter bör 
ses som begränsat. Genom att ha ordningsvaktsområden ”vilande” i perioder tills ett 
eventuellt behov av ordningsvakter uppstår är sannolikt inte att anse som ett tillräckligt 
starkt skäl för att få erhålla sådana områden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från säkerhetschef 2022-06-22  
Beslut Kommunfullmäktige 2022-05-09 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

Motion om att ansöka hos polismyndigheten om att ha ordningsvakter i Lilla Edets 
centrum och Lödöse centrum 2022-05-06 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för väktaren delas med AB Edet Hus. För kommunen uppgår kostnaden till 
cirka 500 000 kronor per år och finansieras inom kommunstyrelsens budget. 
 
Timkostnaden för ordningsvakter och väktare ligger på samma nivå. Med anledning av 
arbetsmiljöskäl är det sannolikt att det kommer krävas två ordningsvakter till skillnad 
från väktaren som kan arbeta ensam. Det är även sannolikt att inga tillstånd utfärdas till 
”vilande” ordningsvaktsområden som inte patrulleras regelbundet. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-06-22 KS 2022/255 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om att ansöka hos polismyndigheten om att ha 
ordningsvakter i Lilla Edet och Lödöse centrum 
 
Dnr KS 2022/255 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Lilla Edets kommun lade 2022-05-06 fram en motion till 
kommunfullmäktige med förslag att ansöka hos polismyndigheten om att anlita 
ordningsvakter i Lilla Edets centrum och Lödöse centrum. 

För närvarande anlitar Lilla Edet kommun tillsammans med AB Edet Hus en väktare 
som ronderar alla kvällar och nätter i kommunen. Väktaren rör sig i stora delar av 
kommunens geografiska område och bevakar kommunala fastigheter och platser för att 
förebygga brott och öka den upplevda tryggheten.  

Ordningsvakter har som uppgift att medverka till att upprätthålla allmän ordning och 
har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen. Ordningsvakter har också vissa 
begränsade polisiära befogenheter.  

Kan en kommun visa att det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse 
från allmän synpunkt finns en möjlighet att anlita ordningsvakter för vissa specifika 
områden. Typiskt sett ska det röra sig om områden som är särskilt utsatta för 
ordningsstörningar, att det krävs personal med särskilda resurser för ordningshållningen 
på platsen samt att polisen har svårt att avdela de resurser som krävs för att upprätthålla 
ordning på platsen. 

Polismyndighetens och kommunens lägesbild visar för närvarande inte att de föreslagna 
ordningsvaktsområdena är av särskilt behov av ordningshållning. Då uppdraget till 
väktaren är att vara uppsökande, föra dialog, och samtidigt vara gränssättande bedöms 
behovet av fler befogenheter i nuläget inte aktuellt. 

Tillstånd till områden som inte med regelbundenhet patrulleras av ordningsvakter bör 
ses som begränsat. Genom att ha ordningsvaktsområden ”vilande” i perioder tills ett 
eventuellt behov av ordningsvakter uppstår är sannolikt inte att anse som ett tillräckligt 
starkt skäl för att få erhålla sådana områden. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från säkerhetschef 2022-06-22  
Beslut Kommunfullmäktige 2022-05-09 

24



   

sid 2/4 

Motion om att ansöka hos polismyndigheten om att ha ordningsvakter i Lilla Edets 
centrum och Lödöse centrum 2022-05-06 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för väktaren delas med AB Edet Hus. För kommunen uppgår kostnaden till 
cirka 500 000 kronor per år och finansieras inom kommunstyrelsens budget. 
 
Timkostnaden för ordningsvakter och väktare ligger på samma nivå. Med anledning av 
arbetsmiljöskäl är det sannolikt att det kommer krävas två ordningsvakter till skillnad 
från väktaren som kan arbeta ensam. Det är även sannolikt att inga tillstånd utfärdas till 
”vilande” ordningsvaktsområden som inte patrulleras regelbundet. 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna i Lilla Edets kommun lade 2022-05-06 fram en motion till 
Kommunfullmäktige att ansöka hos polismyndigheten om att anlita ordningsvakter i 
Lilla Edets centrum och Lödöse centrum. 
 
Området Lilla Edets centrum begränsat i väster av Göta Älv, i söder av Näckrosvägen 
och Emil Haegers väg, i öster av E45 och i norr av Brovägen. 
Området Lödöse centrum begränsat i väster av Göteborgsvägen, i söder och öster av S:t 
Peders väg och i norr av Klostergatan. 
 
Ordningsvakter 
Det är polisen som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter. 
Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och 
rapporteringsplikt till polisen. Ordningsvakter har också vissa begränsade polisiära 
befogenheter. Ordningsvakter får bland annat omhänderta berusade personer som inte 
kan ta hand om sig själva. De får också avvisa eller avlägsna personer som, genom sitt 
uppträdande, stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte 
är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta dessa personer. Ordningsvakter 
får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om 
mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är 
vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.  

Väktare 
Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som 
helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått 
brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. 

Väktare får även vara utrustade med bland annat batong, handfängsel och OC-spray, 
förutsatt att de uppfyller kvalifikationerna i PMFS 2017:10. Även om väktare 
egentligen inte har några ytterligare befogenheter utöver gemene man kan det ändå 
argumenteras för att de har större möjligheter att ingripa då de erhållit viss utbildning, 
tillåts bära viss utrustning samt tillerkänns ett särskilt befattningsskydd som 
tjänstemän.   
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Nuvarande situation 
För närvarande anlitar Lilla Edet kommun tillsammans med AB Edet Hus en väktare 
som ronderar alla kvällar och nätter i kommunen. Väktaren rör sig i stora delar av 
kommunens geografiska område och bevakar kommunala fastigheter och platser för att 
förebygga brott och öka den upplevda tryggheten. I väktarens uppgifter ingår det att 
vara uppsökande och föra dialog med kommunens invånare. Uppdraget att vara en 
kommunikativ väktare som samtidigt är gränssättande har uppskattats av allmänheten 
och skadegörelsen i kommunen har minskat sedan väktaren infördes. 

Att införa ordningsvakt i stället för väktare 
Användandet av ordningsvakter är strikt reglerat. I lagen om ordningsvakter (LOV) 
anges vid vilka tillfällen ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra. I 2§ LOV anges 
följande.  

Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid  

1. allmänna sammankomster som avses i 2kap. 1§ ordningslagen (OL) och 
cirkusföreställningar, 

2. offentliga tillställningar som avses i 2kap. 3§ OL, 
3. bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, 

lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller 
4. lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande 

preparat serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. 2§ alkohollagen. 
 

Utöver de i 2 § uppräknade tillfällena anges i 2a-b§§ LOV särskilda bestämmelser om 
tjänstgöring i säkerhetskontroller.  
 
Det finns, utöver de ovan redogjorda, också en möjlighet att anlita ordningsvakter för 
vissa specifika områden enligt 3§ LOV. En kommun har möjlighet att ansöka hos 
Polismyndigheten om att delar av kommunen ska förklaras som så kallat paragraf tre-
område. Det är ett geografiskt område där ordningsvakter kan få tillstånd att arbeta. Det 
är bara om det finns särskilt behov och är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt 
som en sådan ansökan kan godkännas. Formuleringen av bestämmelsen medför att det 
är högt ställda krav för att ansökan ska godkännas.  

Tillstånd till områden som inte med regelbundenhet patrulleras av ordningsvakter bör 
även det ses som begränsat. Genom att ha ordningsvaktsområden ”vilande” i perioder 
tills ett eventuellt behov av ordningsvakter uppstår är sannolikt inte att anse som ett 
tillräckligt starkt skäl för att få erhålla sådana områden. 

Kan en kommun visa att det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse 
från allmän synpunkt är det dock möjligt att ansökan beviljas. Typiskt sett ska det röra 
sig om områden som är särskilt utsatta för ordningsstörningar, att det krävs personal 
med särskilda resurser för ordningshållningen på platsen samt att polisen har svårt att 
avdela de resurser som krävs för att upprätthålla ordning på platsen. Det är i princip 
omöjligt att klassa hela kommunen som ett sådant område. En kommuns möjlighet att 
använda sig av ordningsvakter är därför starkt begränsad.  

Till skillnad från väktaren kan ordningsvakten enbart arbeta i det område som 
kommunen ansökt om. Detta medför att väktaren är mer flexibel i sitt 
användningsområde än vad en ordningsvakt anses vara.  
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Polismyndighetens och kommunens lägesbild visar för närvarande inte att de föreslagna 
ordningsvaktsområdena är av särskilt behov av ordningshållning. Då uppdraget till 
väktaren är att vara uppsökande, föra dialog, och samtidigt vara gränssättande är 
behovet av fler befogenheter inte relevant. Ordningsstörningar har hanterats genom 
väktarens dialog och goda personkännedom. Om det finns fall som inte kan lösas 
genom kommunikation finns möjlighet att kalla polis till platsen. Därtill har samverkan 
mellan exempelvis kommun, polis, bostadsbolag och näringsliv utökats vilket gett en 
tydligare bild och snabbare återkoppling på åtgärder vad det gäller ordningsstörningar i 
kommunen.  

Timkostnaden för väktare och ordningsvakt ligger på samma nivå. Arbetsmiljöverket 
ser dock kritiskt på att ordningsvakter arbetar ensamma. Detta på grund av att 
allmänheten förväntar sig att en ordningsvakt med sina befogenheter ska ingripa vid 
ordningsstörningar. Med anledning av detta är sannolikheten stor för att kommunen 
skulle behöva anlita två ordningsvakter för att arbeta i de tilltänkta områdena. För 
närvarande delas kostnaden för väktaren av kommunen och AB Edet Hus och om den 
ökade kostnaden inte accepteras blir resultatet att minska antalet timmar som 
kommunen kan ha bevakning.  

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
 
David Morgardt 
Säkerhetschef 
david.morgardt@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Administrativa avdelning 
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                    Motion (SD) 

Kommunfullmäktige 
Lilla Edets kommun 

 

Motion om att ansöka hos polismyndigheten om att ha 

ordningsvakter i Lilla Edets centrum och i Lödöse centrum 

 

Vi har idag ett samhälle där otryggheten sprider ut sig, och där den grova brottsligheten 

kommer närmare och närmare oss i Lilla Edet. Idag har kommunen väktare som åker runt 

i kommunen, dels för att för att stävja otryggheten, men även för att förebygga 

skadegörelse. De juridiska möjligheterna för en väktare har dock vissa begränsningar. För 

att kunna stävja tex störande av allmän ordning så krävs det antingen att polis kommer till 

plats, eller att området är ett så kallat LOV 3 § område, så att ordningsvakter kan verka 

enligt bredare lagstiftning. Som det ser ut idag saknas juridisk möjlighet för väktare att 

avvisa personer som stör den allmänna ordningen. Att kommunen då ytterligare har ett 

verktyg att använda sig av när den allmänna ordningen störs i centrum, kommer 

naturligtvisaattahaatrygghetsskapandeaeffekter. 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Lilla Edet 

Att: Kommunen ansöker hos polismyndigheten om att området Lilla Edets centrum 

begränsat i väster av Göta Älv, i söder av Näckrosvägen och Emil Haegers väg, i öster av 

E45 och i norr av Brovägen, förordnas enligta3a§alagena(1980:578)aomaordningsvakter.  

 

Att: Kommunen ansöker hos polismyndigheten om att området Lödöse centrum begränsat 

i väster av Göteborgsvägen, i söder och öster av S:t Peders väg och i norr av Klostergatan, 

förordnas enligta3a§alagena(1980:578)aomaordningsvakter.  

 

 

 

Lilla Edet den 9 maj 2022 

 
Frej Dristig (SD)  

Vice gruppledare 

Ledamot av kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 136 
Nytt vägnamn – Brodalsgränden 
Dnr KS 2022/425 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål om att sätta ett vägnamn på den infart till Strömskolans 
område i norr från Brodalsvägen. Skolans område är beläget i Ström, en stadsdel som 
ligger på västra sidan av Göta älv från Lilla Edets centrum. 
Förslaget är Brodalsgränden. Se bilaga A för vägsträckning i rött och övrig relevant 
information. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-30 
Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
Kartbilaga B – Fastighetsgränser och väghållare från NVDB 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V)  
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Brodalsgränden för aktuell lokalgata 
enligt rödmarkering på kartan. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Brodalsgränden för aktuell lokalgata 
enligt rödmarkering på kartan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-09-30 KS 2022/425 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
STRÖM 1:65 - Begäran om nytt vägnamn i Ström 
 
Dnr KS 2022/425 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit önskemål om att sätta ett vägnamn på den infart till Strömskolans 
område i norr från Brodalsvägen. Skolans område är beläget i Ström, en stadsdel som 
ligger på västra sidan av Göta älv från Lilla Edets centrum. 
Förslaget är Brodalsgränden. Se bilaga A för vägsträckning i rött och övrig relevant 
information. 
 
Ärendet 
Befintliga förutsättningar 
Fastigheten STRÖM 1:65 ägs av kommunen och är en större fastighet som även 
inkluderar andra vägar och gator i området. Strömskolan och Solgatans förskola har sina 
verksamheter i området runt vägsträckningen.  
 

 
 
Ledningsrätt 1562-562.1 ligger längst med vägen på västra sidan. 
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Grund till förslaget 
Kommunen har kommit med förslaget att sätta ett namn på vägen eftersom det behövs 
sättas lokala trafikföreskrifter längst sträckan. För att kunna göra detta krävs ett 
vägnamn. Att sätta namn på vägen förenklar dessutom för blåljuspersonal, leveranser 
till verksamheten och andra besökare att hitta rätt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, denna handling KS 2022/425 
Kartbilaga A – Fastighetsgränser och vägsträcka i förslaget 
Kartbilaga B – Fastighetsgränser och väghållare från NVDB 
 
 
Finansiering 
Vägnamnskylt, finansieras av fastighetsägaren vilket är kommunen. 
 
Synpunkter 
Närmsta grannar och relevanta myndigheter har fått förfrågan om att lämna synpunkter. 
Inga synpunkter har kommit in. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta vägnamnet Brodalsgränden för aktuell lokalgata 
enligt rödmarkering på kartan. 
 
Jenny Berntsson 
GIS-tekniker 
jenny.berntsson@lillaedet.se 
0520-65 99 94 
 
 
Beslut expedieras till  
Blåljusenheten 
Berörda fastighetsägare 
Enheten för Stadsmiljö och trafik 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Jenny Berntsson, GIS-tekniker.                                                                                  
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef. 
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Fastighetsgränser

Vägsträcka förslag

Ledningsrätt

Teckenförklaring

Bilaga A - Fastighetsgränser
och vägsträcka i förslaget

Brodalsgränden

Skapad av:
Jenny Berntsson

Skapad:
2022-09-30

Skala: 1:2 500
Referenssystem: Sweref 99 1200
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Fastighetsgränser

enskild väg

kommunal väg

statlig väg

Teckenförklaring

Bilaga B - Fastighetsgränser
och väghållare från NVDB

Brodalsgränden

Skapad av:
Jenny Berntsson

Skapad:
2022-09-30

Skala: 1:2 500
Referenssystem: Sweref 99 1200
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Sträckning för förslaget

Fastighetsgräns

Teckenförklaring

Bilaga C -Översiktlig karta med
vägsträckan i förslaget

Brodalsgränden

Skapad av:
Jenny Berntsson

Skapad:
2022-11-03

Skala: 1:2 500
Referenssystem: Sweref 99 1200
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 137 
Information pågående skredprojekt 
Dnr KS 2022/465 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående skredsäkringsarbete som startat 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 
om nio och beviljats bidrag för projektering av sju skredsäkringsprojekt. Två projekt har 
inte behandlats av SGI ännu. Beviljade projekt är Smörkullen (fd Skansenvägen), Östra 
Berg, 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 konsulterande projektledare upphandlats för att driva projekten 
framåt. SGI kommer att ge råd och stöd i samband med arbetet. 
 
För Smörkullen (fd Skansenvägen) pågår projektering. Denna beräknas vara klar under 
första kvartalet 2023. Kostnaden för projekteringen bedöms bli ca 800 000 kr dyrare än 
beviljat bidrag. Varför ansökan om kompletterande bidrag är inlämnat till SGI. Beslut 
om detta utökade bidrag meddelas av SGI under första kvartalet 2023. 
Så snart projekteringen är klar sker ansökan om bidrag för genomförande. När detta 
beviljats startar upphandling av entreprenör. Genomförandet bedöms slutföras under 
senare delen av 2023.  
 
Övriga projekt startar så snart avtal har träffats med berörda fastighetsägare. Allt arbetet 
med skredsäkringen kommer det ske en tät dialog med direkt berörda fastighetsägare. 
 
Informationsmöten med berörda fastighetsägare har hållits under våren och 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. Informationsmöte för allmänheten om 
pågående arbete för att minska risken för skred hålls den 8 november i kulturhuset 
Eden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-02 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Genom bidrag för projektering och så småningom även genomförande bedöms kostnad 
för bland annat konsulter, projektering, entreprenad täckas till 100% av bidraget.  
Men i samtal med SGI har det på senare tid visat sig att det kan uppstå kostnader för 
arbetet med skredsäkring som inte täcks av bidraget. Kostnaderna kan också under 
arbetets gång bli högre än beviljat bidrag och det kan vara oklart om ytterligare bidrag 
kommer att beviljas. Kostnader som inte täcks av bidraget kan kommunen behöva bära.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-02 KS 2022/465 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Information om pågående skredprojekt 
 
Dnr KS 2022/465 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om pågående skredsäkringsarbete som startat 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 
om nio och beviljats bidrag för projektering av sju skredsäkringsprojekt. Två projekt har 
inte behandlats av SGI ännu. Beviljade projekt är Smörkullen (fd Skansenvägen), Östra 
Berg, 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 konsulterande projektledare upphandlats för att driva projekten 
framåt. SGI kommer att ge råd och stöd i samband med arbetet. 
 
För Smörkullen (fd Skansenvägen) pågår projektering. Denna beräknas vara klar under 
första kvartalet 2023. Kostnaden för projekteringen bedöms bli ca 800 000 kr dyrare än 
beviljat bidrag. Varför ansökan om kompletterande bidrag är inlämnat till SGI. Beslut 
om detta utökade bidrag meddelas av SGI under första kvartalet 2023. 
Så snart projekteringen är klar sker ansökan om bidrag för genomförande. När detta 
beviljats startar upphandling av entreprenör. Genomförandet bedöms slutföras under 
senare delen av 2023.  
 
Övriga projekt startar så snart avtal har träffats med berörda fastighetsägare. Allt arbetet 
med skredsäkringen kommer det ske en tät dialog med direkt berörda fastighetsägare. 
 
Informationsmöten med berörda fastighetsägare har hållits under våren och 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. Informationsmöte för allmänheten om 
pågående arbete för att minska risken för skred hålls den 8 november i kulturhuset 
Eden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-02 
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Ekonomiska konsekvenser 
Genom bidrag för projektering och så småningom även genomförande bedöms kostnad 
för bland annat konsulter, projektering, entreprenad täckas till 100% av bidraget.  
Men i samtal med SGI har det på senare tid visat sig att det kan uppstå kostnader för 
arbetet med skredsäkring som inte täcks av bidraget. Kostnaderna kan också under 
arbetets gång bli högre än beviljat bidrag och det kan vara oklart om ytterligare bidrag 
kommer att beviljas. Kostnader som inte täcks av bidraget kan kommunen behöva bära.  
 
Sociala konsekvenser 
Inga 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 
 
 
Karin Holmström 
Sektorchef 
karin.holmstrom@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
- 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
Emma Allerbo, projektledare   
 
 

38



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 138 
Yttrande över ansökan om förnyelse av nätkoncession för 
befintlig luftledning från Skogsäter till Kilanda i Trollhättan, 
Lilla Edet och Ale kommuner, Västra Götalands län 
Dnr KS 2022/452 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan om förlängd 
nätkoncession från Energimarknadsinspektionen. 
 
Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att fortsätta 
använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 
luftledning som går mellan Skogssäter och Kilanda i Ale, Lerum, Lilla Edet och 
Trollhättans kommuner. Kraftledningen ska drivas med 400 kV (nominell spänning) 
och konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning).  
 
Planering- och exploateringsenheten på Lilla Edets kommun bedömer att en fortsatt 
användning av befintliga kraftledningar inte kommer påverka kommunens planer för 
mark och vattenanvändning. Lilla Edets kommun har inget att erinra.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-01 
• Yttrande angående nätkoncession för linje 2018-101799 
• Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 
• Koncessionskarta 

 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Arbetsuskottets överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
 
Beslut 
Arbetsuskottets överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-01 KS 2022/452 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Yttrande angående nätkoncession  
 
Dnr KS 2022/452 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan om förlängd 
nätkoncession från Energimarknadsinspektionen. 
 
Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att fortsätta 
använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 
luftledning som går mellan Skogssäter och Kilanda i Ale, Lerum, Lilla Edet och 
Trollhättans kommuner. Kraftledningen ska drivas med 400 kV (nominell spänning) 
och konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning).  
 
Planering- och exploateringsenheten på Lilla Edets kommun bedömer att en fortsatt 
användning av befintliga kraftledningar inte kommer påverka kommunens planer för 
mark och vattenanvändning. Lilla Edets kommun har inget att erinra.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-01 
• Yttrande angående nätkoncession för linje 2018-101799 
• Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 
• Koncessionskarta 

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och översänder det till energimarknadsinspektionen.  
 
 
 
Mattias Bengtsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
mattias.bengtsson@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Energimarknadsinspektionen  
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Karin Holmström, Sektorchef sektor samhälle 
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef 
Mattias Bengtsson, Mark- och exploateringsingenjör 
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YTTRANDE 
 

Datum Dnr  
2022-11-01 KS 2022/452 
 

 
 
 

 
 
   diariet@ei.se 
    
    
 
 
Yttrande angående nätkoncession för linje 2018-101799, luftledning 
mellan Skogssäter och Kilanda i Ale, Lerum, Lilla Edet och Trollhättans 
kommuner.   
 
Lilla Edets kommun har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan om förlängd 
nätkoncession från Energimarknadsinspektionen. 
 
Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att fortsätta 
använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 
luftledning som går mellan Skogssäter och Kilanda i Ale, Lerum, Lilla Edet och 
Trollhättans kommuner. Kraftledningen ska drivas med 400 kV (nominell spänning) 
och konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning).  
 
Yttrande 
Planering- och exploateringsenheten på Lilla Edets kommun bedömer att en fortsatt 
användning av befintliga kraftledningar inte kommer påverka kommunens planer för 
mark och vattenanvändning. Lilla Edets kommun har inget att erinra.  
 
Beredning 
Beslut i detta ärende fattas av kommunstyrelsen. Handläggare i ärendet har varit Mattias 
Bengtsson, handläggare på planering- och exploateringsenheten. Berörda enheter på 
sektor samhälle har getts möjlighet att yttra sig i ärendet.  
 
 
 
Mattias Bengtsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
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1 (2)  REMISS 

Datum 

2022-09-19 

Ärendenummer 

2018-101799 

  
 

  
 

Tillstånd och prövning 

Jim Bruylandt, 016-16 27 09, jim.bruylandt@ei.se 
Rebecka Fischer, 016-16 27 49, rebecka.fischer@ei.se 

Berörda kommuner 

enligt nedanstående sändlista 

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession 

Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att 

fortsätta använda befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 

luftledning från Skogssäter-Kilanda i Ale, Lerum, Lilla Edet och Trollhättans 

kommuner i Västra Götalands län. Den ska drivas med 400 kV (nominell spänning) 

och konstrueras för 420 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om 

ledningen ska få fortsatt tillstånd. 

Ansökan kom in den 1 december 1998, före miljöbalkens ikraftträdande, vilket enligt 

balkens och ellagens övergångsbestämmelser medför att miljöbalkens regler inte blir 

tillämpliga vid prövningen av ansökan. I stället ska de regler som gällde när ansökan kom 

in tillämpas. Det rör sig, utöver ellagen i 1998 års lydelse, framför allt om lag (1987:12) om 

hushållning med naturresurser och förordning (1991:738) om 

miljökonsekvensbeskrivningar. 

De krav som Ei ställer på en miljökonsekvensbeskrivning enligt 1998 års bestämmelser är 

inte lika långtgående som kraven som ställs på miljökonsekvensbeskrivningar som prövas 

mot miljöbalken. 

I vår handläggning utreder vi ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön 

och människors hälsa. Ni är obligatorisk remissinstans enligt 18 § 

nätkoncessionsförordningen (2021:808). Vi behöver därför ert svar för att kunna 

fatta ett beslut.  

Av ert yttrande ska det särskilt framgå 

• om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 

områdesbestämmelser 

• om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet 

• om ni anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga 

• annan information som ni anser är av betydelse för vår prövning. 
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REMISS 2 (2) 

Datum 

2022-09-19 

Ärendenummer 

2018-101799 

 

Ansökan med bilagor hittar ni på vår webbplats www.ei.se. Skriv in ärendenumret 

2018-101799 i sökrutan på webbplatsen för att komma direkt till ärendet. 

Vi vill ha ert yttrande senast den 20 oktober 2022. Skicka ert yttrande till Ei genom 

att besvara detta mejl eller mejla det till diariet@ei.se. Ange ärendenumret 2018-

101799 i ämnesraden och skriv att det rör sig om ett yttrande. Ni behöver inte 

skicka originalet per post. 

Observera att svarstiden är extra kort, vilket är med anledning av att ärendet är 

prioriterat. Om längre svarstid är nödvändigt begärs anstånd om längre svarstid 

till Ei. 

Om ni har frågor, vänligen kontakta handläggaren enligt ovan. 

Med vänlig hälsning 

Jim Bruylandt och Rebecka Fischer 

 

Sändlista 

• Trollhättan kommun, trollhattans.stad@trollhattan.se  

• Lilla Edet kommun, kommunen@lillaedet.se  

• Lerum kommun, kommun@lerum.se  

• Ale kommun, kommun@ale.se  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 139 
Förslag om ny energiplan och klimatstrategi för Lilla Edets 
kommun 
Dnr KS 2022/443 
 
Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Syftet är att främja energi-
hushållning samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel inom kommunens 
geografiska område.  
 
År 2009 antog kommunfullmäktige Energiplan 2009-2014 med energi- och 
klimatstrategi. Denna plan är nu utgången. Förvaltningen föreslår därför att en ny 
energiplan med klimatstrategi tas fram. 
 
En ny energiplan är ett viktigt steg i riktning mot kommunens vision om en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. Det är också ett viktigt bidrag för att uppnå kommun-
fullmäktiges mål om hållbar miljö samt bra boende och livsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av ett nytt styrdokument kommer att innebära användning av personella 
resurser. Inga övriga kostnader bedöms uppstå under framtagandet.  
 
På sikt bedöms genomförandet av energieffektiviserande åtgärder kunna innebära 
minskade energikostnader. Det gäller både kommunkoncernen och andra aktörer inom 
den geografiska kommunen. 
 
Sociala konsekvenser 
Framtagande och genomförande av en ny energiplan bedöms leda till positiva 
konsekvenser för både miljömässig och social hållbarhet: 

- En effektivare energianvändning med mindre fossila bränslen ger minskade 
utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. 

- Ett resurseffektivare transportsystem med mer cykling och kollektivtrafik bidrar 
till ökad trygghet och förbättrad folkhälsa.  

- Minskat beroende av importerade fossila bränslen är också viktigt för att minska 
samhällets sårbarhet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att utarbeta ett förslag på ny 

energiplan med klimatstrategi, för antagande i fullmäktige under 2023. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk referensgrupp under 

arbetsprocessen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-10-28 KS 2022/443 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
Ny energiplan med klimatstrategi för Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/443 
 
Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Syftet är att främja energi-
hushållning samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel inom kommunens 
geografiska område.  
 
År 2009 antog kommunfullmäktige Energiplan 2009-2014 med energi- och 
klimatstrategi. Denna plan är nu utgången. Förvaltningen föreslår därför att en ny 
energiplan med klimatstrategi tas fram. 
 
En ny energiplan är ett viktigt steg i riktning mot kommunens vision om en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling. Det är också ett viktigt bidrag för att uppnå kommun-
fullmäktiges mål om hållbar miljö samt bra boende och livsmiljö.   
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av ett nytt styrdokument kommer att innebära användning av personella 
resurser. Inga övriga kostnader bedöms uppstå under framtagandet.  
 
På sikt bedöms genomförandet av energieffektiviserande åtgärder kunna innebära 
minskade energikostnader. Det gäller både kommunkoncernen och andra aktörer inom 
den geografiska kommunen. 
 
Sociala konsekvenser 
Framtagande och genomförande av en ny energiplan bedöms leda till positiva 
konsekvenser för både miljömässig och social hållbarhet: 

- En effektivare energianvändning med mindre fossila bränslen ger minskade 
utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. 

- Ett resurseffektivare transportsystem med mer cykling och kollektivtrafik bidrar 
till ökad trygghet och förbättrad folkhälsa.  

- Minskat beroende av importerade fossila bränslen är också viktigt för att minska 
samhällets sårbarhet. 
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Bakgrund 
En energiplan är ett dokument som strategiskt styr hur kommunen ska agera för att 
främja energihushållning och hållbar energianvändning, både i den egna verksamheten 
och i den geografiska kommunen. Det gäller både energi till fastigheter/verksamheter 
och till transporter. Numera är det vanligt att energiplaner kombineras med 
klimatstrategier. 
 
Kommunen besitter många viktiga verktyg för att påverka energianvändningen inom 
kommungränserna: Tillsyn och prövning, rådgivning, undervisning, infrastruktur-
investeringar, samhällsplanering med mera. Därtill är kommunverksamheten i sig själv 
en stor energianvändare. Förvaltningens totala kostnader för energi i fastigheter och 
fordon uppgick till över 7 miljoner kronor år 2021.  
 
Kommunens tidigare energiplan innehöll tre huvuddelar, som skulle kunna vara en god 
modell även för ett nytt framtagande: 

- En informationsdel med nuläge och potentialer. 
- En beslutsdel med politiska mål och ställningstaganden. 
- En praktisk åtgärdsplan.  

 
Framtagandet är tänkt att genomföras i bred samverkan med förvaltningens sektorer, 
kommunala bolag och externa aktörer. Miljöstrateg tänks vara sammankallande och 
huvudansvarig i arbetet. Det är viktigt med täta kontakter med politiska forum, och 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås som politisk referensgrupp. En ny energiplan 
bör förslagsvis omfatta både förvaltning, Edethus och Lefab, såsom kommunens 
tidigare energiplaner har gjort.  
 
Det finns goda planeringsunderlag för kommunal energiplanering. Exempelvis har 
Energimyndigheten gjort metodböcker och guider, och Länsstyrelsen Västra Götaland 
driver ett aktuellt projekt för att stötta kommuner i framtagandet av nya planer. Under 
arbetsprocessen är det tänkt att ta del av dessa underlag och av erfarenheter från 
närliggande kommuner. 
 
Efter framtagande föreslås energiplanen följas upp årligen, exempelvis i samband med 
årsredovisningen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att utarbeta ett förslag på ny 
energiplan med klimatstrategi, för antagande i fullmäktige under 2023. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk referensgrupp under 
arbetsprocessen. 

 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Jenny Lindqvist  
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§ 140 
Laddinfrastrukturplan i Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/250 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt sektor kommunledning att ta fram en plan för 
laddinfrastruktur för Lilla Edets kommun. Syftet är att säkerställa att kommunen som 
geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för 
elbilar. Planen ska ge vägledning för både kommunkoncernen och näringslivets aktörer. 
Att verka för en förbättrad infrastruktur för laddfordon är en av flera delar i kommunens 
arbete för ett mer miljöanpassat transportsystem, samt väntas ge nytta för näringslivet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Förslag till laddinfrastrukturplan för Lilla Edets kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av laddinfrastrukturplanen bedöms inte medföra några större kostnader.  
 
Planens inriktning är att kommunen framför allt ska uppmuntra externa aktörer att 
etablera publik laddinfrastruktur. Det skulle isåfall kunna ge viss ekonomisk ersättning 
till kommunen vid upplåtelse av mark. 
 
Vissa personella resurser kommer att behövas i det fortsatta arbetet för implementering 
av planen. 
 
Om det i något fall skulle bli aktuellt med en kommunalägd laddstation kommer detta 
att hanteras enligt ordinarie investeringsprocess, och elen kommer att bekostas av 
användarna enligt självkostnadsprincip. 
 
Sociala konsekvenser 
Antagande och implementering av laddinfrastrukturplanen bedöms leda till positiva 
konsekvenser för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Jämfört med bensin- 
och dieseldrivna fordon ger laddfordon minskat beroende av fossila bränslen, höjd 
energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, samt lägre 
trafikbuller. Det är positivt för både miljö och hälsa. Nya laddmöjligheter förväntas 
också kunna bidra till ökat besökstal i centrum vilket skulle gynna centrumhandeln. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till laddinfrastrukturplanen men med den ändringen att 
följande stycke stryks: ”Kommunen anser att ökad andel eldrivna fordon är en av flera 
viktiga åtgärder för att nå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 
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2030. Därför utarbetas denna plan. En minskad total biltrafik, genom delvis övergång 
till kollektivtrafik och cykel, behövs också”. 
 
Peter Spjuth (V) avslår Frej Dristigs ändringsyrkande. 
 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till laddinfrastrukturplan för Lilla Edets 
kommun. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över taxor för markärenden 
gällande laddstolpar. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om arbetsutskottet bifaller eller avslår Frej Dristigs 
ändringsyrkande och finner att yrkandet avslås. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att arbetsutskottet bifaller Julia Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till laddinfrastrukturplan för Lilla Edets 
kommun. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över taxor för markärenden 
gällande laddstolpar. 

 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Laddinfrastrukturplan för Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/250 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt sektor kommunledning att ta fram en plan för 
laddinfrastruktur för Lilla Edets kommun. Syftet är att säkerställa att kommunen som 
geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för 
elbilar. Planen ska ge vägledning för både kommunkoncernen och näringslivets aktörer. 
Att verka för en förbättrad infrastruktur för laddfordon är en av flera delar i kommunens 
arbete för ett mer miljöanpassat transportsystem, samt väntas ge nytta för näringslivet. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Förslag till laddinfrastrukturplan för Lilla Edets kommun 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av laddinfrastrukturplanen bedöms inte medföra några större kostnader.  
 
Planens inriktning är att kommunen framför allt ska uppmuntra externa aktörer att 
etablera publik laddinfrastruktur. Det skulle isåfall kunna ge viss ekonomisk ersättning 
till kommunen vid upplåtelse av mark. 
 
Vissa personella resurser kommer att behövas i det fortsatta arbetet för implementering 
av planen. 
 
Om det i något fall skulle bli aktuellt med en kommunalägd laddstation kommer detta 
att hanteras enligt ordinarie investeringsprocess, och elen kommer att bekostas av 
användarna enligt självkostnadsprincip. 
 
Sociala konsekvenser 
Antagande och implementering av laddinfrastrukturplanen bedöms leda till positiva 
konsekvenser för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Jämfört med bensin- 
och dieseldrivna fordon ger laddfordon minskat beroende av fossila bränslen, höjd 
energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, samt lägre 
trafikbuller. Det är positivt för både miljö och hälsa. Nya laddmöjligheter förväntas 
också kunna bidra till ökat besökstal i centrum vilket skulle gynna centrumhandeln. 
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Bakgrund 
Att ta fram en laddinfrastrukturplan är ett av de regionala klimatlöften för 2022 som 
kommunstyrelsen har anslutit sig till. Inom arbetet för ett hållbart Västra Götaland har 
kommunstyrelsen också gjort ett åtagande om att minska luftföroreningar och verka för 
ett mer transporteffektivt samhälle.  
 
Förslaget till plan har utarbetats av en arbetsgrupp med kommunchef, chef för sektor 
samhälle, stadsmiljöchef, exploateringschef och miljöstrateg. Kontakter har hållits med 
flera funktioner inom förvaltning och kommunala bolag, samt med nätägare och lokala 
företag. Kunskap har även inhämtats från andra kommuner och från sakkunniga på 
Energikontor Väst, Energimyndigheten, Boverket och SKR. 
 
Syftet med en laddinfrastrukturplan är att säkerställa att Lilla Edets kommun som 
geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för 
elbilar. Planen innefattar en genomgång av nuläge och behov, samt kartor över 
prioriterade platser för lokalisering av nya laddstationer. Planen ska ge vägledning för 
både kommunkoncernen och näringslivets aktörer vid satsningar på laddinfrastruktur. 
 
Målet med laddinfrastrukturplanen är att Lilla Edets kommun som geografiskt område 
ska uppnå en andel el- och laddbilar som motsvarar rikssnittet, senast år 2027. 
 
Kommunförvaltningen kommer att arbeta vidare för spridning och implementering av 
planen, i samarbete med externa aktörer.  
 
Kommunförvaltningen kommer också att arbeta för att främja laddmöjligheter vid 
exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden. 
 
Uppföljning av planen kommer att göras årligen. 
 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen antar förslag till laddinfrastrukturplan för Lilla Edets 
kommun. 

- Förvaltningen får i uppdrag att se över taxor för markärenden gällande 
laddstolpar. 

 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Jenny Lindqvist  
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Begreppsförklaring 
 

Elbil och laddhybrid En elbil är ett fordon som använder en elmotor för framdrift. 
En laddhybrid använder sig av både elmotor och förbränningsmotor.  
Gemensamt är att de laddar sitt batteri externt från elnätet. 
Samlingsnamnet är laddfordon, laddbara fordon eller laddbilar. 

Elhybrid En elhybrid är ett fordon med både förbränningsmotor och elmotor. 
Batteriet laddas internt från förbränningsmotor och bromsenergi. 
Elhybrider kan inte laddas med el utifrån, och räknas inte som laddfordon. 

Laddningspunkt Ett eluttag där möjlighet finns att ansluta ett laddfordon för laddning.  
Laddstolpe och 
laddbox 

En laddningspunkt kallas ofta laddstolpe om den är fristående, eller 
laddbox om den sitter på en vägg. 

Laddstation Geografisk plats med möjlighet till laddning. Består av en eller flera 
laddningspunkter där ett eller flera fordon kan laddas. 

Publika och icke-
publika laddstationer 

Laddstationer där allmänheten kan ladda benämns ofta som publika. 
Icke-publika laddstationer kan användas av ett begränsat antal personer, 
exempelvis vid bostäder och arbetsplatser.  

Normalladdning Laddning med en effekt på 1,4-22 kW. 
Laddningen görs med vanlig växelström (AC). 

Snabbladdning Laddning med höga effekter på 50-300 kW. 
Laddningen görs med likström (DC). 
Ett vanligt laddstopp varar 10-30 minuter. 

Hemmaladdning Laddning i anslutning till bostaden eller där fordonet normalt är parkerat. 
För de flesta fordon sker merparten av all laddning där. 
Vanligen sker denna laddning på lägre effekt. 

Destinationsladdning  Laddning vid exempelvis hotell, restauranger, sevärdheter, centrum-
områden och andra platser som erbjuder laddstationer till sina besökare. 
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Inledning 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt sektor kommunledning att ta fram en plan för laddinfrastruktur för 
Lilla Edets kommun. 

Att ta fram en laddinfrastrukturplan är ett av de regionala klimatlöften för 2022 som kommunstyrelsen 
har anslutit sig till. Inom arbetet för ett hållbart Västra Götaland har kommunstyrelsen också gjort ett 
åtagande om att minska luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle.  

Laddinfrastrukturplanen fokuserar på laddning av personbilar för allmänheten. Kommunförvaltningen 
kommer även att utöka sin egen andel elbilar. Det sker som ett separat arbete och inkluderas inte här. 

Planen har utarbetats av en arbetsgrupp med kommunchef (sammankallande), chef för sektor 
samhälle, stadsmiljöchef, exploateringschef och miljöstrateg. Kontakter har hållits med flera 
funktioner inom kommunförvaltning och kommunala bolag, samt med nätägare och lokala företag. 

Inriktning 
Lilla Edets kommun arbetar för ett mer miljöanpassat transportsystem genom att främja kollektivtrafik 
och anlägga cykelbanor. Att verka för en förbättrad infrastruktur för laddfordon blir ytterligare en del i 
arbetet. 

Laddfordon har miljömässiga fördelar jämfört med bensin- och dieseldrivna bilar. Fördelarna är 
minskat beroende av fossila bränslen, höjd energieffektivitet, minskade utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar, samt lägre trafikbuller. 

Kommunen anser att ökad andel eldrivna fordon är en av flera viktiga åtgärder för att nå Sveriges mål 
om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Därför utarbetas denna plan. En minskad total 
biltrafik, genom delvis övergång till kollektivtrafik och cykel, behövs också.  

Laddning av fordon bör till största delen ske nattetid, för att inte bidra till kapacitetsbrist under dagtid 
när efterfrågan på el är större. Nattladdning är framförallt möjligt för hemmaladdning av privatägda 
fordon, samt för tjänstefordon vid arbetsplatser. Det är vid hem och arbetsplatser som merparten av all 
laddning sker, se nedan, så möjligheterna är goda att styra mot nattladdning. 

Syfte och mål 
Syftet med framtagande av en laddinfrastrukturplan är att säkerställa att Lilla Edets kommun som 
geografiskt område kan möta nuvarande och framtida behov av publika laddstationer för elbilar. 
Planen innefattar bland annat en genomgång av nuläge och behov, samt förslag på prioriterade platser 
för lokalisering av nya laddstationer för publik laddning. Planen ska ge vägledning för både 
kommunkoncernen och näringslivets aktörer vid satsningar på laddinfrastruktur. 

Målet med laddinfrastrukturplanen är att Lilla Edets kommun som geografiskt område ska uppnå en 
andel el- och laddbilar som motsvarar rikssnittet, senast år 2027.   
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Kommunens roller i utvecklingen 
Lilla Edets kommunkoncern har flera olika verktyg för att bidra till utökad laddinfrastruktur och ett 
ökat antal laddfordon. 

a) Som markägare  
Kommunkoncernen (Lilla Edets kommun och Edethus) äger mark på platser som kan vara strategiskt 
viktiga för laddning. Installation kan göras antingen i egen regi, eller genom att upplåta mark till 
företag som ansvarar för installationen. Kommunen ser generellt positivt på upplåtelse av mark för 
detta ändamål där juridisk möjlighet finns. 

b) Som arbetsgivare  
Lilla Edets kommun har flera stora arbetsplatser där det kan vara intressant att undersöka 
möjligheterna att installera laddstolpar för medarbetare och besökare. 

c) Som fordonsinnehavare  
Kommunförvaltningen leasar ett 70-tal tjänstebilar. Inom nuvarande avtalsperiod (hösten 2022) 
är de flesta av dessa bränslesnåla elhybrider. Förberedelser pågår för att till nästa avtalsperiod delvis 
kunna övergå till elbilar, vilket det numera även finns lagkrav på. 

d) Som hyresvärd 
Det kommunala fastighetsbolaget EdetHus äger bostadshus och verksamhetslokaler. EdetHus ser nu 
över möjligheterna att installera laddstationer för sina hyresgäster. 

EdetHus har redan till största delen övergått till eldrivna tjänstebilar och arbetsfordon i sin egen 
verksamhet, och har installerat laddpunkter för dessa på parkeringen vid huvudkontoret. 

e) Genom myndighetsutövning 
Kommunen granskar inför bygglovsgivning för flerbostadshus och lokaler att lagkraven på 
laddningsförberedelser är uppfyllda. 

f) Genom rådgivning och information  
Den kommunala energi- och klimatrådgivaren ger kostnadsfria råd till privatpersoner, företag och 
organisationer om elbilar och laddteknik. Även kommunens näringslivsutvecklare ger information till 
företagare om bland annat aktuella ekonomiska stöd för installation av laddstationer. 

g) Som samhällsaktör  
Kommunen kan vara allmänt pådrivande i samhällsutvecklingen genom dialog och samordning. 
Kommunförvaltningen avser att kontakta större arbetsgivare och besöksmål för att föra dialog kring 
möjligheterna att installera laddstationer. 
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Nulägesbeskrivning 

Befintliga fordon i Lilla Edets kommun 
Vid slutet av 2021 var cirka 3,5 % av personbilarna i kommunen laddningsbara. Det är tydligt lägre än 
rikssnittet. Även för årets nyregistreringar var andelen laddbara fordon lägre än rikssnittet. 

 Andel laddbart Snitt hela riket Snitt västsvenska 
pendlingskommuner 

Samtliga registrerade bilar 
(dec. 2021) 

3,5 % 6,0 % 6,5 % 

Nyregistreringar 2021 32 % 43 % 45 % 
Källa: Trafikanalys och SKR 

Andelen laddningsbara personbilar har ökat kraftigt över tid och fortsätter att öka.  

Befintlig laddinfrastruktur i Lilla Edets kommun 
I nuläget (oktober 2022) finns få publika laddstationer inom Lilla Edets kommun. Fem aktiva stationer 
med lägre effekt har kunnat identifieras, se kartor nedan. Samtliga finns vid besöksparkeringar för 
företag. Det finns ingen station för snabbladdning.   

Det finns planer för nya publika laddstationer i närtid. Bland annat avser Frendo i Ström att installera 
laddningsmöjligheter. OKQ8 vid Rasta installerar snabbladdare inom ett par år. 

Det finns även planer för laddstationer som inte är publika. Bland annat planerar Essity att installera 
ett flertal laddpunkter på sin personalparkering. 

Befintlig laddinfrastruktur i grannkommunerna 
Omgivande kommuner har betydligt mer utbyggd infrastruktur för laddning. Sammanlagt i Lilla Edets 
grannkommuner finns över 100 normalladdare som är tillgängliga för publik laddning. Snabbladdare 
finns i Trollhättan, Uddevalla, Älvängen, Nödinge-Nol, Stenungsund och Kungälv.  
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Framtid  

Teknisk utveckling 
Räckvidden är den sträcka som ett fordon kan köra innan batteriet är tomt. Utvecklingen av räckvidd 
har gått mycket snabbt framåt under de senaste åren. Räckvidden är i nuläget runt 30-50 mil för 
nytillverkade elbilar, och 5-10 mil för eldrift i nytillverkade laddhybrider. Utbudet av modeller växer 
stadigt, med stor variation gällande prisbilder och batterikapacitet för olika behov. 

Målgrupper  
Målgrupperna för publik laddning delas ofta in i tre grupper. 

• Destinationsladdning är när en förare väljer att ladda sin bil på en plats där föraren utför ett 
ärende. Det kan röra sig om centrumparkeringar, idrottsanläggningar, turistmål, 
handelsområden med mera. Laddeffekten är ofta normalladdning upp till 22 kW.  
(Dessa laddstationer skulle ibland också kunna fungera som ”hemmaladdning” för boende i 
flerbostadshus som inte har tillgång till egen parkering.) 
 

• Snabbladdare fyller ett behov främst för elbilar när det inte finns tid för normalladdning. Det 
är framför allt vid längre resor, eller för elbilar som körs mycket under en dag inom en tätort.  
 

• Laddning av privatägda fordon vid arbetsplatser kan ske ifall det finns laddmöjligheter vid 
personalparkeringarna. (Laddning av tjänstebilar vid arbetsplatser är också viktigt men räknas 
inte som publik laddning.) 

Planeringsunderlag från andra myndigheter  
Länsstyrelsen har tagit fram en strategisk studie för utbyggnad av publik laddning i Västra Götaland. 
Lilla Edet lyfts som en av de platser där det rekommenderas att uppföra en snabbladdare.  

Även Energimyndigheten har bedömt att utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver öka. De beskriver 
att 80-90 % av all energiöverföring sker vid hem och arbetsplatser, och att det därför är viktigt att 
utrusta dessa parkeringsplatser med laddmöjligheter. Publika laddstationer är ett viktigt komplement 
för att åstadkomma en hög andel laddfordon, skapa förtroende för laddfordon och skapa god rörlighet. 
Det behövs laddmöjligheter både när man ska åka långt med bilen utanför tätorter och när man färdas 
inom tätorter och parkerar bilen nära sin bostad. 

Sverige har inget nationellt nyckeltal för laddpunkter. EU har ett förslag på nyckeltal om att det 
publika laddnätverket ska täcka 1 kW installerad laddeffekt per registrerad elbil och 0,66 kW 
installerad laddeffekt per laddhybrid. Sverige klarar idag detta som rikssnitt men fördelningen över 
landet är inte i balans.  

Ny lagstiftning  
Sedan 2021 finns ett nytt krav i plan- och byggförordningen. Nybyggda flerbostadshus och stora 
lokalbyggnader ska förberedas med ledningsinfrastruktur till parkeringsplatserna. 
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Från 2025 gäller även att alla befintliga lokalbyggnader med över 20 parkeringsplatser på tomten, och 
där energi används för att påverka inomhusklimatet, ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. 
I Lilla Edets kommun berör detta exempelvis kyrkor samt ett par större företag. 

Behovsanalys  
Det är svårt att bedöma framtida behov av publik laddning och hur den kommer att utvecklas. Troligen 
kommer behovet av publik laddning att utvecklas i samma takt som ökningen av antalet laddbara bilar.  

Ifall utvecklingen av antalet elbilar i Lilla Edets kommun fortsätter i ungefär samma takt som under 
2021 eller något högre, kan cirka 150 laddfordon väntas tillkomma per år de närmaste åren. Utifrån det 
stora generella intresset för elfordon, samt med utökade laddmöjligheter, är det möjligt att takten ökas. 

I kommunen bedöms ett behov av snabbladdning finnas dels för långväga resande längs riksväg 45, 
dels lokalt vid centrumområden/näringsverksamheter i tätorterna Lilla Edet och Lödöse där det största 
kundunderlaget finns. 

Det bedöms även finnas ett behov av utbyggd normalladdning vid några viktiga destinationer i 
tätorterna.  
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Prioriterad lokalisering av publika laddstationer 
Kommunen har identifierat ett antal platser som särskilt lämpliga för nya publika laddstationer. 
Urvalet är tänkt att vara ett stöd till både kommunala och privata aktörer. 

Kriterierna har varit att platserna ska vara lättåtkomliga, ha högt besöksantal de flesta dagar samt ha 
framdragen el. För snabbladdning behövs även hög omsättning på fordon vid varje parkeringsplats för 
att möjliggöra god lönsamhet. Fördjupade tekniska utredningar krävs för att bland annat säkerställa 
elnätskapacitet. 

Kartorna över Ström-Lilla Edet och Lödöse nedan visar befintliga och planerade laddstationer (med 
reservation för felaktigheter), samt kommunens förslag på lokalisering av nya publika laddstationer.  

Ett fåtal platser på mindre orter berörs också av kommande lagkrav men är inte inritade i kartbilderna 
av praktiska skäl. Laddning vid boendeparkeringar omfattas inte. 
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Ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar  
För fördjupad information till fastighetsägare, företagare, privatpersoner och kommunala verksamheter 
hänvisas till Energimyndighetens webbplats. 

Affärsmodeller  
Det finns flera olika affärsmodeller för publik laddinfrastruktur på kommunal mark. Tre typexempel: 

• Kommunen kan installera, äga och drifta laddstationen1. 
 

• Kommunen kan mot betalning upplåta mark till ett företag (laddoperatör) som installerar, äger 
och driftar laddstationen. 
 

• Några laddoperatörer har samfinansieringsmodeller där kommunen står för investeringar i 
ledningar och markarbeten, medan operatören står för installation och drift av själva 
laddstationerna.  

Lilla Edets kommun ser positivt på att upplåta mark till laddoperatörer där möjlighet finns. 

Betalningslösningar 
Det finns flera olika betalsystem på marknaden. Det vanligaste i nuläget är att laddoperatörer har egna 
laddkort, laddtaggar eller mobilappar som ger tillgång till just deras laddstationer. Att kunna använda 
vanliga betalkort förekommer men är ovanligare. 

Regeringen har pekat ut de varierande systemen som ett problem. Ett nationellt samarbete pågår för 
införande av en enhetlig och förenklad lösning med betalkort. Flera branschorganisationer har redan 
slutit en överenskommelse om att införa kortbetalning vid snabbladdning. 

Investeringsstöd  
I skrivande stund finns två typer av investeringsstöd för installation av laddstationer. För publik 
laddinfrastruktur finns investeringsstöd inom Klimatklivet. Företag, organisationer och bostadsrätts-
föreningar kan söka stödet Ladda bilen för icke-publika laddpunkter som främst kommer att användas 
av boende eller anställda. 

Lagstiftning  
Kommunallagen styr vad en kommun får göra. Energimyndigheten bedömer att elförsörjning ryms i 
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. De bedömer också att kommunförvaltningar har 
möjlighet att debitera elkostnaden enligt självkostnadsprincipen, ifall laddningen sker på egna 
anläggningar. 

 
1 Vanligen används någon typ av betalsystem. Tidigare har det förekommit att kommuner har erbjudit kostnadsfri laddning 
vid kommunägda laddstationer vid pendelparkeringar, som en åtgärd för att främja hållbart resande, men det är numera 
ovanligare. Lilla Edets kommun avser generellt inte att erbjuda kostnadsfri laddning.  
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Ellagen styr vilka organisationer som får tillhandahålla el. Energimyndigheten bedömer att 
laddstationer vanligen faller inom undantagen från koncessionsplikt enligt ellagen. 

Trafikförordningen styr vilka regler som får finnas för trafik. Sedan 2011 finns ett tillägg i lagen med 
möjlighet att meddela lokala trafikföreskrifter för laddplats. Utifrån en lokal trafikföreskrift kan man 
skylta vissa parkeringsrutor så att bara laddbara fordon får stå där.  

Planbestämmelser  
Inom detaljplanerat område behöver hänsyn tas till planbestämmelserna. Flera strategiskt prioriterade 
lokaliseringar av nya laddstationer i kommunen finns på mark som är planlagd som allmän platsmark 
och används som parkering. Lilla Edets kommun bedömer att publik laddinfrastruktur generellt kan 
ses som ett sådant gemensamt behov som avses i lagstiftningen avseende allmän platsmark. 
Laddinfrastruktur bedöms vara en utvecklad form av parkering, vilken är tillgänglig för allmänheten. 
Under vissa förutsättningar kan därför upplåtelse av allmän platsmark göras till laddoperatör. 
En sådan upplåtelse rör då vanligen de avgränsade ytor som laddstolparna upptar, och inte 
parkeringsrutorna som helhet. 

Elnät 
Kapacitet i elnät och transformatorer är en viktig fråga vid planering av laddinfrastruktur. Inför en 
större installation bör kontakt alltid tas med elnätsföretaget. 

Det är generellt ovanligt att alla laddningspunkter används samtidigt. Därför bör man inte beräkna 
kapaciteten utifrån det. Dessutom kan man med hjälp av laststyrning dra ner laddeffekten vid behov. 

För att bestämma lämplig placering av laddstationer inom parkeringsanläggningar behövs dialog 
mellan trafikplanerare och nätägare. Markarbeten och ledningsdragning är en relativt stor kostnad, så 
av ekonomiska skäl bör laddstationen placeras så nära kabelskåp eller nätstation som möjligt.  

En speciell lösning kan finnas kopplat till gatubelysningen. Vid utbyte till LED-belysning uppstår en 
överkapacitet i slingan. Det finns exempel från kommuner där denna kapacitet tillvaratagits för 
installation av laddpunkter. Förvaltningen avser att undersöka denna möjlighet vidare. 

Laddeffekt 
Att ladda ett batteri går fortare ju högre laddeffekten är. Vid val av installerad laddeffekt behöver man 
klargöra syftet med parkeringsplatsen och hur länge fordonen väntas stå parkerade. Ju kortare tid 
fordonet väntas stå parkerat, desto mer motiverat är en högre laddeffekt.  Därför kan laddstolpar vid 
exempelvis en pendeltågsstation ha relativt låg laddeffekt, medan laddstolpar vid exempelvis en 
parkeringsplats för centrumhandel behöver högre effekt. 
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Grundkrav vid installation av laddstation på kommunal mark 
Följande grundkrav gäller för installation av laddstation på kommunal mark, oavsett om den görs av 
kommunförvaltningen eller externa aktörer. Listan kan komma att kompletteras. 

• Laddare ska vara av EU-standard. Snabbladdare kan även förses med CHAdeMO-uttag. 
 

• Laddstationen ska uppfylla säkerhetskrav enligt aktuella svenska standarder för elinstallationer 
och elbilsdrift. 
 

• Laddstationen ska vara barnsäkrad så att det inte föreligger risk för personskada genom 
elchock, fall eller klämolyckor.  
 

• Laddstationens skärmar, knappar och uttag ska vara placerade så att de är tillgängliga för 
rullstolsburna användare. 
 

• Om betalsystem används ska det vara öppet och fabrikatsoberoende samt väletablerat på 
marknaden. 

Vid planering av anläggningen är tillgängligheten viktig. Framkomligheten för rullstolar behöver 
beaktas vid placering av påkörningsskydd och utformning av parkeringsrutornas bredd. 

Det är också viktigt att se över tidsbegränsningen av parkeringsplatsen, för att få en hög nyttjandegrad 
och undvika att platsen blockeras av fulladdade bilar. 
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Fortsatt process  
Syftet med denna laddinfrastrukturplan är att stimulera utbyggnaden av publik laddning för 
personbilar. Planen ska ge vägledning för både kommunkoncernen och näringslivets aktörer vid 
satsningar på laddinfrastruktur. 

Uppföljning av planen kommer att göras årligen.  

Kommunförvaltningen kommer att arbeta vidare för spridning och implementering av planen, i 
samarbete med externa aktörer. 

Kommunförvaltningen kommer också att arbeta för att främja laddmöjligheter vid exploatering av nya 
bostads- och verksamhetsområden. 
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Källor 
Uppladdning.nu (webbplats) 

Trafikanalys, Fordon i län och kommuner (webbplats) 

Boverket, Regler för laddning av elfordon (webbplats) 

Elsäkerhetsverket, Installation av elbilsladdare (webbplats) 

Energimyndigheten, Laddinfrastruktur (webbplats) 

Energimyndigheten, 2021, Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för 
hemmaladdning oavsett boendeform (Rapport 2021: 24) 

Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2017, Laddinfrastruktur för elfordon – Strategisk studie för 
utbyggnad av publik laddning i Västra Götalands län (Rapport 2017:43) 

Sveriges kommuner och landsting, 2017, Ladda för framtiden – Laddinfrastruktur för elfordon 

Sveriges kommuner och regioner, Kommungruppsindelning (webbplats) 

Teknikens värld, april 2022, Publika laddpunkter en bristvara (artikel) 

Energiföretagen, maj 2022, Enklare elbilsladdning med ny branschöverenskommelse 
(pressmeddelande) 

Laddinfrastrukturplaner från andra kommuner 

Underlag från Energikontor Väst, Innovatum 

Samtal och mailkontakter med lokala nätägare och företag 
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§ 142 
Svar på motion om slopat karensavdrag för förskole- och 
grundskolepersonal 
Dnr KS 2022/377 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) inkom 2022-08-15 med motion 
med förslag om att sektor bildning inför ett sjukdomstillägg för karensavdraget, för 
visstidsanställd och tillsvidareanställd förskole- och grundskolepersonal. Dristig menar 
att vi under pandemin sett att ekonomisk ersättning för karensavdraget möjliggjort för 
anställda att inte längre tveka inför att stanna hemma och kurera sig vid sjukdom. 
Anställda inom förskola och grundskola är en utsatt grupp som har många kontakter 
med olika människor. Att ekonomiskt kompensera personalen med ett sjukdomstillägg 
kan enligt Dristig vara en åtgärd som bidrar till att kommunen uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare som medvetet arbetar för att minska smittspridning bland 
personalen. 
 
Lagen (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen) reglerar ersättningen vid sjukdom de 
första 14 dagarna av en sjukdomsperiod. I 6 §, andra stycket, i sjuklönelagen står: ”Från 
sjuklönen ska ett karensavdrag göras”. Varken sjuklönelagen eller kollektivavtalet 
Allmänna Bestämmelser (AB) tillåter avvikelser beträffande om karensavdrag ska dras 
eller inte. Detta innebär att det att det inte är möjligt att göra avvikelser från lagens och 
kollektivavtalets intentioner, vilket förslaget i motionen skulle innebära. För att slopa 
karensavdraget i sjuklöneperioden krävs en lagändring av riksdagen alternativt att 
centrala parter tillåter avsteg från kollektivavtalet. 
 
Arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är kontaktad i frågan den 
27 oktober 2022 och stödjer förhållningssättet strax ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS 2022/377: ”Svar på motion om slopat karensavdrag för förskole- 
och grundskolepersonal”. 
Motion av Frej Dristig (SD) inkommen 2022-08-15: ”Slopat karensavdrag för förskole- 
och grundskolepersonal”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om motionen bifalles skulle kostnaden för sjukdomstillägget innebära drygt 2 miljoner 
kr per år inklusive PO. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
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Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Datum Dnr  
2022-10-27 KS 2022/377 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om slopat karensavdrag för förskole- och 
grundskolepersonal 
 
Dnr KS 2022/377 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) inkom 2022-08-15 med motion 
med förslag om att sektor bildning inför ett sjukdomstillägg för karensavdraget, för 
visstidsanställd och tillsvidareanställd förskole- och grundskolepersonal. Dristig menar 
att vi under pandemin sett att ekonomisk ersättning för karensavdraget möjliggjort för 
anställda att inte längre tveka inför att stanna hemma och kurera sig vid sjukdom. 
Anställda inom förskola och grundskola är en utsatt grupp som har många kontakter 
med olika människor. Att ekonomiskt kompensera personalen med ett sjukdomstillägg 
kan enligt Dristig vara en åtgärd som bidrar till att kommunen uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare som medvetet arbetar för att minska smittspridning bland 
personalen. 
 
Lagen (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen) reglerar ersättningen vid sjukdom de 
första 14 dagarna av en sjukdomsperiod. I 6 §, andra stycket, i sjuklönelagen står: ”Från 
sjuklönen ska ett karensavdrag göras”. Varken sjuklönelagen eller kollektivavtalet 
Allmänna Bestämmelser (AB) tillåter avvikelser beträffande om karensavdrag ska dras 
eller inte. Detta innebär att det att det inte är möjligt att göra avvikelser från lagens och 
kollektivavtalets intentioner, vilket förslaget i motionen skulle innebära. För att slopa 
karensavdraget i sjuklöneperioden krävs en lagändring av riksdagen alternativt att 
centrala parter tillåter avsteg från kollektivavtalet. 
 
Arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är kontaktad i frågan den 
27 oktober 2022 och stödjer förhållningssättet strax ovan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS 2022/377: ”Svar på motion om slopat karensavdrag för förskole- 
och grundskolepersonal”. 
Motion av Frej Dristig (SD) inkommen 2022-08-15: ”Slopat karensavdrag för förskole- 
och grundskolepersonal”. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om motionen bifalles skulle kostnaden för sjukdomstillägget innebära drygt 2 miljoner 
kr per år inklusive PO. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Maria Berg, verksamhetschef förskola 
Anders Nordgren, verksamhetschef grundskola 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Marianne Piiroinen, personalchef 
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                                            Motion (SD) 

    Kommunfullmäktige 

  Lilla Edets kommun 

 

Slopat karensavdrag för förskole- och grundskolepersonal  

 

Under pandemin har vi sett att ersättning för karensavdraget har möjliggjort för anställda att inte 

längre tveka på att vara hemma vid sjukdom. Detta är viktigt, inte minst ur ett smittskyddsperspektiv. 

Anställda inom förskolan och grundskolan är en utsatt grupp som i större utsträckning riskerar att dra 

på sig diverse sjukdomar i sin kontakt med ett stort antal barn. Att ekonomiskt kompensera 

personalen med ett så kallat sjukdomstillägg, vid karensavdrag, är en åtgärd för att vara en bra och 

attraktiv arbetsgivare samtidigt som vi kan minska smittspridning bland vår personal, vilket i 

förlängningen ger friskare och färre sjukdagar hos personalen.  

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Sverigedemokraterna Lilla Edet  

Att: sektor bildning inför ett sjukdomstillägg för karensavdraget, för visstidsanställda och 

tillsvidareanställda förskole- och grundskolepersonal. 

 

Lilla Edet den 23 augusti 2022 

 

 

JohaniSösaeteriJohanssoni(SD) 

Gruppledare 

Ledamot av kommunfullmäktige 

 

 
FrejiDristigi(SD) 

Viceigruppledare 

Ledamot av kommunfullmäktige 
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§ 143 
Svar på motion om att slopa karensavdraget för personal inom 
vård och omsorg 
Dnr KS 2022/312 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom 2022-06-14 med motion med förslag om att sektor socialtjänst 
inför ett sjukdomstillägg för karensavdraget, för visstidsanställda och 
tillsvidareanställda inom vård och omsorg. Dristig menar att vi under pandemin sett att 
ekonomisk ersättning för karensavdraget möjliggjort för anställda att inte längre tveka 
inför att stanna hemma och kurera sig vid sjukdom. Anställda inom vård och omsorg är 
en utsatt grupp som har många kontakter med olika människor. Att ekonomiskt 
kompensera personalen med ett sjukdomstillägg kan enligt Dristig vara en åtgärd som 
bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som medvetet arbetar 
för att minska smittspridning bland personalen. 
 
Lagen (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen) reglerar ersättningen vid sjukdom de 
första 14 dagarna av en sjukdomsperiod. I 6 §, andra stycket, i sjuklönelagen står: ”Från 
sjuklönen ska ett karensavdrag göras”. Varken sjuklönelagen eller kollektivavtalet 
Allmänna Bestämmelser (AB) tillåter avvikelser beträffande om karensavdrag ska dras 
eller inte. Detta innebär att det att det inte är möjligt att göra avvikelser från lagens och 
kollektivavtalets intentioner, vilket förslaget i motionen skulle innebära. För att slopa 
karensavdraget i sjuklöneperioden krävs en lagändring av riksdagen alternativt att 
centrala parter tillåter avsteg från kollektivavtalet. 
 
Arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är kontaktad i frågan den 
27 oktober 2022 och stödjer förhållningssättet strax ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-27 
Motion av Frej Dristig (SD) inkommen 2022-06-14 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om motionen bifalles skulle kostnaden för sjukdomstillägget innebära cirka 2 miljoner 
kr per år inklusive PO. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-10-27 KS 2022/312 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om slopat karensavdrag för personal inom vård 
och omsorg 
 
Dnr KS 2022/312 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom 2022-06-14 med motion med förslag om att sektor socialtjänst 
inför ett sjukdomstillägg för karensavdraget, för visstidsanställda och 
tillsvidareanställda inom vård och omsorg. Dristig menar att vi under pandemin sett att 
ekonomisk ersättning för karensavdraget möjliggjort för anställda att inte längre tveka 
inför att stanna hemma och kurera sig vid sjukdom. Anställda inom vård och omsorg är 
en utsatt grupp som har många kontakter med olika människor. Att ekonomiskt 
kompensera personalen med ett sjukdomstillägg kan enligt Dristig vara en åtgärd som 
bidrar till att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som medvetet arbetar 
för att minska smittspridning bland personalen. 
 
Lagen (1991:1047) om sjuklön (sjuklönelagen) reglerar ersättningen vid sjukdom de 
första 14 dagarna av en sjukdomsperiod. I 6 §, andra stycket, i sjuklönelagen står: ”Från 
sjuklönen ska ett karensavdrag göras”. Varken sjuklönelagen eller kollektivavtalet 
Allmänna Bestämmelser (AB) tillåter avvikelser beträffande om karensavdrag ska dras 
eller inte. Detta innebär att det att det inte är möjligt att göra avvikelser från lagens och 
kollektivavtalets intentioner, vilket förslaget i motionen skulle innebära. För att slopa 
karensavdraget i sjuklöneperioden krävs en lagändring av riksdagen alternativt att 
centrala parter tillåter avsteg från kollektivavtalet. 
 
Arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är kontaktad i frågan den 
27 oktober 2022 och stödjer förhållningssättet strax ovan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS 2022/312: ”Svar på motion om slopat karensavdrag för personal 
inom vård och omsorg”. 
Motion av Frej Dristig (SD) inkommen2022-06-14: ”Slopat karensavdrag för personal 
inom vård och omsorg”. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om motionen bifalles skulle kostnaden för sjukdomstillägget innebära cirka 2 miljoner 
kr per år inklusive PO. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Camilla Karlsson, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Marianne Piiroinen, personalchef 
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                                            Motion (SD) 
    Kommunfullmäktige 

  Lilla Edets kommun 
 
 

Slopat karensavdrag för personal inom vård och omsorg 
 
Under pandemin har vi sett att ersättning för karensavdraget har möjliggjort för anställda 
att inte längre tveka på att vara hemma vid sjukdom. Detta är viktigt, inte minst ur ett 
smittskyddsperspektiv. Anställda inom vård och omsorg är en utsatt grupp som i större 
utsträckning kan dra på sig diverse sjukdomar i kontakt med anhöriga, besökare och även 
från vårdtagare. Att ekonomiskt kompensera personalen med ett så kallat sjukdomstillägg, 
vid karensavdrag, är en åtgärd för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare samtidigt som 
vi kan minska smittspridning bland vår personal, vilket i förlängningen ger friskare och färre 
sjukdagar hos personalen.  

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Sverigedemokraterna Lilla Edet  

Att: sektor socialtjänst inför ett sjukdomstillägg för karensavdraget, för visstidsanställda och 
tillsvidareanställda inom vård och omsorg.  

 

Lilla Edet den 20 juni 2022  

 

 

FrejiDristigi(SD) 
Viceigruppledare  
Ledamot av kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 144 
Svar på motion om fem extra lediga dagar till anställda inom 
hemvård och omsorg på grund av pandemin 
Dnr KS 2022/243 
 
Sammanfattning 
Carlos Rebelo Da Silva (S) inkom 2022-05-02 med en motion om förslag om att 
kommunfullmäktige beslutar att anställda inom hemvård och omsorg, som inte kan 
arbeta hemifrån, erhåller fem extra lediga dagar med bibehållen lön på grund av 
pandemin. Anledningarna till förslaget var följande: 

• att det varit ett ansträngt läge utan återhämtning under lång tid under pandemin 
• att Skatteverket inte medger skattelättnad längre för extra gåvor 
• att många medarbetare inte haft möjlighet att arbeta hemifrån 

De lediga dagarna skulle, enligt motionen, få tas ut under året efter samråd med chef. 
 
Att bemanna hemsjukvård, hemtjänst samt särskilda boenden och funktionsstöd är redan 
en stor utmaning idag. Det är svårt att rekrytera personer såväl lång- som kortsiktigt 
som vill/kan arbeta inom vård och omsorg. Att ge fem extra lediga dagar till dessa 
medarbetare, vilka är ca 320 personer, skulle medföra ytterligare anspänningar på en 
redan prövad verksamhet. Frånvaron behöver täckas av vikarier, för att arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden ska vara fungerande för den personal som är i tjänst. Att organisera 
fem extra lediga dagar för ca 320 personer medför svårigheter att förlägga ledigheterna 
på ett ändamålsenligt sätt, då timavlönade och ordinarie personal behöver arbeta 
samtidigt på respektive arbetsplats på ett för verksamheten lämpligt sätt. Vid 
schemaläggningen/bemanningen behöver hänsyn tas till att verksamheten ska vara stabil 
för hyresgästerna/patienterna/de med funktionsvariationer samt för personalen själva. 
 
Om ordinarie personal behöver vikariera för kollega som är ledig, så innebär det 
förhöjda kostnader i form av fyllnads- och/eller övertidsersättning.  
 
Om en grupp av medarbetare premieras för sina ansträngningar under coronapandemin, 
skulle det kunna innebära att fler medarbetare, ur andra befattningsgrupper, också gör 
anspråk på likartad hantering, eftersom de anser att de också har arbetat hårt under 
ansträngda förutsättningar under pandemin. Här skulle i så fall ytterligare kostnader 
uppstå. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS 2022/243: ”Svar på motion om fem extra lediga dagar till anställda 
inom hemvård och omsorg på grund av pandemin”. 
Motion av Carlos Rebelo Da Silva (S): ”Fem extra lediga dagar till anställda inom 
hemvård och omsorg på grund av pandemin”. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-09-09 KS 2022/243 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om fem extra lediga dagar till anställda inom 
hemvård och omsorg på grund av pandemin 
 
Dnr KS 2022/243 
 
Sammanfattning 
Carlos Rebelo Da Silva (S) inkom 2022-05-02 med en motion om förslag om att 
kommunfullmäktige beslutar att anställda inom hemvård och omsorg, som inte kan 
arbeta hemifrån, erhåller fem extra lediga dagar med bibehållen lön på grund av 
pandemin. Anledningarna till förslaget var följande: 

• att det varit ett ansträngt läge utan återhämtning under lång tid under pandemin 
• att Skatteverket inte medger skattelättnad längre för extra gåvor 
• att många medarbetare inte haft möjlighet att arbeta hemifrån 

De lediga dagarna skulle, enligt motionen, få tas ut under året efter samråd med chef. 
 
Att bemanna hemsjukvård, hemtjänst samt särskilda boenden och funktionsstöd är redan 
en stor utmaning idag. Det är svårt att rekrytera personer såväl lång- som kortsiktigt 
som vill/kan arbeta inom vård och omsorg. Att ge fem extra lediga dagar till dessa 
medarbetare, vilka är ca 320 personer, skulle medföra ytterligare anspänningar på en 
redan prövad verksamhet. Frånvaron behöver täckas av vikarier, för att arbetsmiljö och 
arbetsförhållanden ska vara fungerande för den personal som är i tjänst. Att organisera 
fem extra lediga dagar för ca 320 personer medför svårigheter att förlägga ledigheterna 
på ett ändamålsenligt sätt, då timavlönade och ordinarie personal behöver arbeta 
samtidigt på respektive arbetsplats på ett för verksamheten lämpligt sätt. Vid 
schemaläggningen/bemanningen behöver hänsyn tas till att verksamheten ska vara stabil 
för hyresgästerna/patienterna/de med funktionsvariationer samt för personalen själva. 
 
Om ordinarie personal behöver vikariera för kollega som är ledig, så innebär det 
förhöjda kostnader i form av fyllnads- och/eller övertidsersättning.  
 
Om en grupp av medarbetare premieras för sina ansträngningar under coronapandemin, 
skulle det kunna innebära att fler medarbetare, ur andra befattningsgrupper, också gör 
anspråk på likartad hantering, eftersom de anser att de också har arbetat hårt under 
ansträngda förutsättningar under pandemin. Här skulle i så fall ytterligare kostnader 
uppstå. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS 2022/243: ”Svar på motion om fem extra lediga dagar till anställda 
inom hemvård och omsorg på grund av pandemin”. 
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Motion av Carlos Rebelo Da Silva (S): ”Fem extra lediga dagar till anställda inom 
hemvård och omsorg på grund av pandemin”. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Då de anställdas frånvaro skulle behöva täckas av vikarier, uppskattas vikariekostnaden 
inkl PO till drygt 4 miljoner kr. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Marianne Piiroinen, personalchef 
Camilla Karlsson, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
Lotte Mossudd, sektorchef sektor socialtjänst 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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Fem extra ledig dag till anställda inom 
hemvård och omsorg på grund av 
pandemin 
 
 
Det har varit ett väldigt ansträngt läge för många medarbetare under en lång tid, 
och framför allt i samband med den sista pandemivågen i början av året 
Många medarbetare inom detta kollektiv har inte haft samma möjlighet att 
tillexempel arbetat hemifrån utan har ställt upp och arbetat extrapass och 
övertid, och på så sätt hjälpt till att hålla i gång den samhällsviktiga 
verksamheten.  
Då Skatteverket i år inte medger någon skattelättnad för extra gåvor som man 
gjort under de två tidigare åren så är förslaget i stället att kompensera detta 
kollektiv med fem extra ledig dag för att få lite extra möjlighet till återhämtning 
efter ett ansträngt läge. 
 
Dessa extra lediga dagar skulle i så fall få tas ut någon gång under året efter 
samråd med närmaste chef. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att anställda inom hemvård och omsorg som 
inte har haft möjlighet att arbetar hemifrån får ta ut fem extra betalda dagar 
under 2022 
 
Motionär 
Carlos Rebelo Da Silva 
Socialdemokraterna Lilla Edet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 145 
Svar på motion om att Införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
Dnr KS 2022/310 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom med en motion 2022-06-14 med förslag om att införa ett 
kommunalt vårdnadsbidrag, så föräldrarna till barn från ett års ålder erbjuds ett 
vårdnadsbidrag då de väljer att avstå förskoleplats. 
 
1 juli 2008 infördes lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307), vilken gav 
landets kommuner rätt att införa, finansiera och administrera inom vissa ramar – 
bidraget var frivilligt för kommunerna att införa. Efter en utredning av en arbetsgrupp 
inom socialdepartementen avskaffades lagen om kommunalt vårdbidrag 2015.  
Utredningen visade att det fanns en stor skillnad i hur många män och kvinnor som 
mottog bidraget: 9 % män och 91 % kvinnor. Det fanns även skillnader i vem som 
mottog det beroende på utbildningsnivå och om mottagaren var inrikes- eller 
utrikesfödd. Den största procentsatsen var de utan eftergymnasial utbildning och de 
utrikesfödda. Statistiken visade att de som mottog vårdnadsbidraget 2012 hade sämre 
anknytning än de som valde att inte ha vårdnadsbidrag. Skälen för förslaget att avskaffa 
det kommunala vårdnadsbidraget var delvis att möjligheten att försörja sig är den faktor 
som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens 
oberoende och trygghet. Ett jämställt föräldraskap är en central målsättning för den 
ekonomiska familjepolitiken och en familjepolitik som ser både till barnens och 
föräldrarnas bästa ger också bäst förutsättningar att främja jämställdhet och barns 
uppväxtvillkor.  
 
Förskolan ska främja barns utveckling och erbjuda dem trygg omsorg och förskolan har 
visat sig ha en betydande roll i språkutvecklingen för utlandsfödda barn. Förskolan ger 
möjlighet för barn att utvecklas med andra barn och är ett stöd i barns lärande.  
 
Enligt jurist på SKR är det förbjudet för kommuner att införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag, då lagen om att frivilligt införa detta för kommunerna upphävdes 2015 
(Kommunallagen kap 2 1§). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-11 
Motion av Frej Dristig (SD)  
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med uppdrag att utreda 
huruvida det är förbjudet eller ej att införa vårdnadsbidrag, och då ange rättskälla på de, 
och i andra hand bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

Julia Färjhage (C) yrkar avslag på Frej Dristigs återremissyrkande. 
 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för idag 
Nej-röst för återremiss 
 
Vid omröstningen avges 4 ja-röster (Julia Färjhage (C), Mona Dieng (S), Zara Blidevik 
(M) och Peter Spjuth (V)) och 1 nej-röst (Frej Dristig (SD)). 
 
Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 
bifaller Julia Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-10-18 KS 2022/310 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Dnr KS 2022/310 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom med en motion 2022-06-14 med förslag om att införa ett 
kommunalt vårdnadsbidrag, så föräldrarna till barn från ett års ålder erbjuds ett 
vårdnadsbidrag då de väljer att avstå förskoleplats. 
 
1 juli 2008 infördes lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307), vilken gav 
landets kommuner rätt att införa, finansiera och administrera inom vissa ramar – 
bidraget var frivilligt för kommunerna att införa. Efter en utredning av en arbetsgrupp 
inom socialdepartementen avskaffades lagen om kommunalt vårdbidrag 2015.  
Utredningen visade att det fanns en stor skillnad i hur många män och kvinnor som 
mottog bidraget: 9 % män och 91 % kvinnor. Det fanns även skillnader i vem som 
mottog det beroende på utbildningsnivå och om mottagaren var inrikes- eller 
utrikesfödd. Den största procentsatsen var de utan eftergymnasial utbildning och de 
utrikesfödda. Statistiken visade att de som mottog vårdnadsbidraget 2012 hade sämre 
anknytning än de som valde att inte ha vårdnadsbidrag. Skälen för förslaget att avskaffa 
det kommunala vårdnadsbidraget var delvis att möjligheten att försörja sig är den faktor 
som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens 
oberoende och trygghet. Ett jämställt föräldraskap är en central målsättning för den 
ekonomiska familjepolitiken och en familjepolitik som ser både till barnens och 
föräldrarnas bästa ger också bäst förutsättningar att främja jämställdhet och barns 
uppväxtvillkor.  
 
Förskolan ska främja barns utveckling och erbjuda dem trygg omsorg och förskolan har 
visat sig ha en betydande roll i språkutvecklingen för utlandsfödda barn. Förskolan ger 
möjlighet för barn att utvecklas med andra barn och är ett stöd i barns lärande.  
 
Enligt jurist på SKR är det förbjudet för kommuner att införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag, då lagen om att frivilligt införa detta för kommunerna upphävdes 2015 
(Kommunallagen kap 2 1§). 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion av Frej Dristig (SD): ”Inför ett kommunalt vårdnadsbidrag” undertecknad 2022-
06-20. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår motionen. 
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Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Berg, verksamhetschef förskola 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
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                                            Motion (SD) 
    Kommunfullmäktige 

  Lilla Edets kommun 

 

 
Inför ett kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Det finns idag 108 barn i Lilla Edets kommun som går 15 timmar i veckan och 771 
barn som går mer än 15 timmar i veckan i vår kommunala förskola. Trots att 
föräldrarna betalar en avgift för att ha sina barn på förskola, så bekostas ändå den 
största delen av skattekollektivet. Skulle kommunen minska antalet så skulle det 
medföra minskade kostnader för kommunen, dels i minskat lokalbehov, men även i 
övriga resurser som tas i anspråk. Det skulle också medföra att barn får möjlighet 
till ökad tid med minst en av sina föräldrar. Kommunen erbjuder idag öppna 
förskolan, vilket ger goda möjligheter för socialt umgänge och pedagogisk 
verksamhet för barn i förskoleåldern.  

  
Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Sverigedemokraterna Lilla Edet 

 
Att: införa ett kommunalt vårdnadsbidrag så att föräldrarna till barn från och med 
ett års ålder erbjuds ett vårdnadsbidrag då de väljer att avstå förskoleplats. 

 
 

Lilla Edet den 20 juni 2022 

 
 
FrejiDristigi(SD) 
Viceigruppledare 
Ledamot av kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 147 
Lägesrapport om personal- och kompetensförsörjning i Lilla 
Edets kommun 
Dnr KS 2022/464 
 
Sammanfattning 
För Lilla Edets kommun är arbetet med personal- och kompetensförsörjning en strategisk 
fråga för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Tillsammans med Sveriges övriga arbetsgivare, står kommunen inför en behovsökning 
av medarbetare. Den arbetsföra befolkningen prognostiseras minska och antalet 
pensionsavgångar öka, vilket skapar ett fortsatt tryck på välfärdstjänsterna. För att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna behöver vi exempelvis fortsätta hitta nya sätt att 
arbeta på, nyttja teknologin på smarta sätt, förlänga arbetslivet för de medarbetare som 
arbetar i kommunen, hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå och skapa 
förutsättningar för att fler medarbetare ska arbeta heltid. Det handlar om att fortsätta 
utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och mötesplatserna för delaktighet och 
samverkan, samtidigt som arbetet fortsätter med kontinuerliga insatser för att stärka 
ledarskapet. Genom att ge förutsättningar till kommunens chefer att genomföra sitt arbete, 
så förbättras arbetsvillkoren för alla medarbetare, och vi skapar mer hållbara arbetsliv. Vi 
behöver aktivt arbeta med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla 
medarbetarna.  
 
På sammanträdet redovisas exempel på olika aktiviteter som genomförs i kommunen för 
att möta personal- och kompetensförsörjningsbehovet i Lilla Edets kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26 
”Kompetensförsörjningsplan” fastställd av KS 2022-01-11  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-10-26 KS 2022/464 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Lägesrapport om personal- och kompetensförsörjning i Lilla 
Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/464 
 
Sammanfattning 
För Lilla Edets kommun är arbetet med personal- och kompetensförsörjning en strategisk 
fråga för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Tillsammans med Sveriges övriga arbetsgivare, står kommunen inför en behovsökning 
av medarbetare. Den arbetsföra befolkningen prognostiseras minska och antalet 
pensionsavgångar öka, vilket skapar ett fortsatt tryck på välfärdstjänsterna. För att möta 
kompetensförsörjningsutmaningarna behöver vi exempelvis fortsätta hitta nya sätt att 
arbeta på, nyttja teknologin på smarta sätt, förlänga arbetslivet för de medarbetare som 
arbetar i kommunen, hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå och skapa 
förutsättningar för att fler medarbetare ska arbeta heltid. Det handlar om att fortsätta 
utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och mötesplatserna för delaktighet och 
samverkan, samtidigt som arbetet fortsätter med kontinuerliga insatser för att stärka 
ledarskapet. Genom att ge förutsättningar till kommunens chefer att genomföra sitt arbete, 
så förbättras arbetsvillkoren för alla medarbetare, och vi skapar mer hållbara arbetsliv. Vi 
behöver aktivt arbeta med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla 
medarbetarna.  
 
På sammanträdet redovisas exempel på olika aktiviteter som genomförs i kommunen för 
att möta personal- och kompetensförsörjningsbehovet i Lilla Edets kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS 2022/464: ”Lägesrapport om personal- och kompetensförsörjning i 
Lilla Edets kommun”. 
”Kompetensförsörjningsplan” fastställd av KS 2022-01-11  
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
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Sammanfattning  

För Lilla Edets kommun är arbetet med kompetensförsörjning en strategisk fråga för att kommunen ska vara 

en attraktiv arbetsgivare. För att bemöta kommande och nuvarande kompetensförsörjningsbehov och leverera 

välfärdstjänster av hög kvalitet, behöver kommunen arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla och 

behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge våra chefer, övriga medarbetare, politiker och invånare en 

samlad bild över nuvarande och kommande kompetensförsörjningsbehov som Lilla Edets kommun står inför. 

Planen syftar till att tydliggöra de strategier som Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande 

åren för att möta utmaningarna. Som komplement till kompetensförsörjningsplanen finns en handlingsplan för 

kommunövergripande aktiviteter som syftar till att möta de strategier som vi gemensamt ska arbeta med under 

åren 2021–2023. Personalavdelningen ansvarar för att följa upp, utvärdera och uppdatera den 

kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen. 

Under de kommande åren står Lilla Edets kommun, tillsammans med Sveriges övriga kommuner, inför en 

behovsökning av medarbetare. Den arbetsföra befolkningen prognostiseras minska och antalet 

pensionsavgångar öka, vilket skapar ett fortsatt tryck på välfärdstjänster. För att möta 

kompetensförsörjningsutmaningarna måste vi hitta nya sätt att arbeta på, nyttja teknologin på smarta sätt, 

förlänga arbetslivet för de medarbetare som arbetar i kommunen, hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå 

och skapa förutsättningar för att fler medarbetare ska arbeta heltid.  

Som arbetsgivare behöver vi också arbeta för att kompetensförsörja och utbilda befintliga medarbetare så deras 

kompetens möter framtidens krav och behov. Det handlar också om att fortsätta utveckla det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och våra forum för delaktighet och samverkan, samtidigt som arbetet fortsätter med 

kontinuerliga insatser för att stärka ledarskapet. Genom att ge förutsättningar till kommunens chefer att 

genomföra sitt arbete och förbättra arbetsvillkoren för alla medarbetare, kan vi skapa mer hållbara arbetsliv. 

På så sätt minskar rekryteringsbehovet av nya medarbetare.  

Strategierna för att möta kompetensförsörjningsbehovet i Lilla Edets kommun under de närmsta åren kommer 

att vara: Möjliggöra karriärutveckling, Förlänga arbetslivet, Prioritera arbetsmiljöarbetet och Öka 

heltidsarbetet.  

Alla vi som arbetar och verkar i kommunen är kommunens ambassadörer utåt. För Lilla Edets kommun innebär 

det att vi anammar visionen: Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! 

 

 

  

Kompetensförsörjningsplan Version 1 

Fastställd av:  Kommunstyrelsen Fastställd: 2022-01-11 

Uppdateringsansvarig:  Personalchef  
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Syfte och mål 
Kompetensförsörjningsplanen syftar till att ge våra chefer, övriga medarbetare, politiker och invånare en 

samlad bild av det kommunövergripande strategiska arbetet inom området kompetensförsörjning i Lilla Edets 

kommun. Nedan identifierade strategier behöver prioriteras för att säkerställa framtida kompetensbehov. I 

kompetensförsörjningsplanen framhävs vissa aktiviteter kopplade till dessa strategier.  

 

 

 

 

 

Som komplement till kompetensförsörjningsplanen och Lilla Edets kommuns arbete för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningarna finns en mer detaljerad handlingsplan för kommunövergripande 

aktiviteter. Handlingsplanen syftar till att rikta aktiviteter för att möta de strategier som vi gemensamt ska 

arbeta med för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna under åren 2021–2023. I verksamheterna kan det 

sedan finnas sektorspecifika behov som handlingsplanen behöver kompletteras med. Detta stöttar 

personalavdelningen sektorerna med.  

Roller och ansvar 

Kommunfullmäktige och nämnder ansvarar för att fatta beslut för att skapa förutsättningar till exempel i form 

av resurser och budget för att Lilla Edets kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Personalavdelningen ansvarar för den kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen med 

kompletterande handlingsplan innehållande de centrala aktiviteterna, samt uppföljning och utvärdering av 

dessa dokument. Personalavdelningen stöttar sektorerna i arbetet med kompetensförsörjning och kartlägger 

eventuella behov som finns i respektive sektor. 

Utgångspunkter  
Våra utgångspunkter för kompetensförsörjningsplanen är enligt följande: 

• Statistik till personalnyckeltal som tagits fram för att skapa en övergripande bild av nuläget gällande 

bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro, pensionsavgångar.  

• Omvärldsanalys utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Arbetsförmedlingen gällande 

dagens arbetsmarknad, arbetsmarknaden på sikt och morgondagens medarbetare.  

• ARUBA (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta) för att strategiskt arbeta för att bli en mer 

attraktiv arbetsgivare och säkerställa att Lilla Edets kommun möter kompetensförsörjningsbehoven 

såväl internt som externt.  

• Nio strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna enligt SKR (2020). Dessa utgör viktig 

vägledning i att säkerställa att vi satsar på rätt strategier i framtida arbete.  

Uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 

Lilla Edets kommuns arbete och strategier för att möta kompetensförsörjningsutmaningar följs upp och 

utvärderas inför framtagning av nästkommande kompetensförsörjningsplan. Personalnyckeltalen följs upp i 

relation till de angivna strategierna för att se förändring vad gäller bland annat i sjukfrånvaro, 

personalomsättning, bristyrken, anställda över 60 år och andelen som arbetar heltid.  

Förlänga 
arbetslivet

Prioritera 
arbetsmiljöarbetet

Öka heltidsarbetet
Möjliggöra 

karriärutveckling 
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Bakgrund  
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste fråga för Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR, 2020). Fram till 2029 beräknas anställda i välfärden behöva öka med cirka 132 000 

personer. Utöver det tillkommer 340 000 pensionsavgångar. Antalet personer i arbetsför ålder, 20 – 66 år, ökar 

endast med 0,5 procent, där hela ökningen av potentiell arbetskraft består av personer födda utomlands. Idag 

har nästan var tredje vårdbiträde och var tredje undersköterska som arbetar i äldreomsorgen utländsk bakgrund.  

Antalet anställda i välfärden kommer behöva öka med drygt 13 000 personer varje år fram till 2029, om 

nuvarande arbetssätt i välfärdssektorn bibehålls utan förändring. Behovet av ökning av antalet anställda 

återfinns primärt inom vård och omsorg, speciellt inom äldreomsorgen. Anledningen till detta är att vi blir 

äldre - ett stort antal 40-talister fyller 80 år de kommande 10 åren.  

 
(SKR, 2020) 

Trycket på förskola och skola minskar, eftersom ökningen av barn och unga inte är lika stor som i tidigare 

befolkningsprognoser (SKR, 2020). Både förskollärare och lärare har en lägre behovsökning än vad SKR 

tidigare prognosticerat, 1 100 personer per år inom skolan och 200 personer per år inom förskolan. Även om 

behoven ökar mindre än inom andra områden, kan det fortsatt finnas svårigheter i att rekrytera behöriga lärare. 

Rekryteringsläget för läraryrken har under många år varit ansträngt och prognosen är att det kommer fortsätta 

vara så. En studie från SKR (2019) visar att antalet utbildade lärare idag är lika många som för 20 år sedan, 

men att rörligheten mellan olika arbetsgivare har ökat – medarbetare stannar inte lika länge hos en och samma 

arbetsgivare. Det gäller för arbetsmarknaden i stort.  

Coronapandemin har bidragit till högre arbetslöshet. På längre sikt kvarstår problemet med arbetskraftsbrist, 

särskilt då jobben i välfärden kräver kvalificerad kompetens i kombination med utbildningskrav. Samtidigt har 

coronapandemin skyndat på den digitala utvecklingen och skapat såväl förutsättningar för förändrade 

arbetssätt, som helt nya behov av sådana. För att möta upp kompetensförsörjningsbehovet blir det viktigt att 

utnyttja teknologin på ett smart och effektivt vis som leder till att arbetstid kan frigöras för andra mer 

kvalificerade arbetsuppgifter. Enligt SKR (2020) kommer det på sikt krävas mer teknisk specialistkompetens 

för att bland annat utveckla ny teknik. 

Den stora utmaningen som behovsökningen och antalet pensionsavgångar skapar, kräver aktivt och strategiskt 

arbete (SKR, 2020). För arbetsgivaren minskar behovet av rekrytering när fler arbetar mer, vilket innebär att 

det blir en viktig fråga att förlänga arbetslivet för de som redan finns i arbete, samtidigt som möjligheten till 

heltid behöver öka. Rekryteringsbehovet minskar om sjukfrånvaron hålls på en låg och stabil nivå. Den 
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kvinnodominerade välfärdssektorn, där 4 av 5 medarbetare är kvinnor, har ett ojämnt uttag av föräldraledighet, 

vilket också innebär behov av ytterligare resurser i verksamheterna.  

Enligt Lilla Edets kommuns befolkningsprognos (2021) kommer befolkningsmängden att öka kraftigt under 

perioden 2021–2030. År 2030 beräknas 16 453 personer vara folkbokförda i kommunen.  

Befolkningsökningen återfinns i stort sett i alla åldersgrupper, men enligt prognosen kommer ökningen 

framförallt ske inom åldersgrupperna 0–20 år, 35–50 år samt 80–85 år. I den sistnämnda åldersgruppen 

förväntas ökningen vara 53% från år 2020 till år 2030. I åldersgruppen 20–64 år förväntas en succesiv ökning 

ske under hela prognosperioden, från knappt 8 200 personer till drygt 9 000 personer. 

En arbetsmarknad i förändring 

Efterfrågan på välfärdstjänster inom vård och omsorg förväntas öka såväl nationellt som lokalt i Lilla Edets 

kommun på grund av en åldrande befolkning. Även personalgrupperna inom förskola och skola står enligt 

SKR (2020) inför stora rekryteringsutmaningar inom den offentliga sektorn, vilket även blir en utmaning för 

Lilla Edets kommun.  

Enligt Arbetsförmedlingens prognos (2020) behövs insatser för att förbättra arbetsvillkoren för att behålla 

befintlig personal, men också för att attrahera nya potentiella medarbetare, locka fler personer till utbildningar 

kopplade till bristyrken och skapa förutsättningar för livslångt lärande och kompetensförsörjning där de 

anställdas kvalifikationer kan möta nya krav som ställs.  

Enligt Arbetsförmedlingen definieras bristyrken enligt följande: ”ett yrke där det finns en påtaglig brist på 

arbetskraft och mycket liten konkurrens om”. 

Under kommande år beskrivs nedan som bristyrken (nationellt) 

Svårrekryterade yrken de närmaste åren (Arbetsförmedlingen, 2020) 

Yrken inom hälso- och sjukvård: Psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor 

Läraryrken: Förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare 

Yrken inom IT och teknik: IT-specialister, tekniker och civilingenjörer 

Yrken inom restaurang och måltidsverksamhet: Kockar 

Yrken inom bygg- och anläggning: Murare, maskinförare, drifttekniker vid värme- och vattenverk 

 

Morgondagens medarbetare  

På arbetsmarknaden rör sig flera generationer. De som precis inlett sin karriär, de som befinner sig mitt i 

karriären och de som är i slutet av den. Det finns också de som ännu inte startat sin karriär och som för 

arbetsgivare runt om i Sverige är viktiga potentiella framtida medarbetare. Enligt Sunt Arbetsliv (2019) finns 

det stort värde i att knyta an tidigt till ungdomar och berätta om de arbeten som finns i välfärden. Som 

arbetsgivare är det viktigt att synas i sociala medier, i skolor och på andra platser där ungdomar befinner sig 

för att erbjuda möjligheter för exempelvis praktik, sommarjobb och prao. På så sätt kan vi som arbetsgivare 

tidigt visa ungdomarna välfärdens alla viktiga och intressanta arbeten.  

Enligt rapporten Unga om välfärdsjobben gjord av SKR (2020) önskar 3 av 4 unga en trygg anställning. 

Samtidigt önskar unga balans mellan arbete och fritid, med påverkansmöjligheter på både arbetstider och 

arbetsuppgifter. Enligt Sunt Arbetsliv (2019) vill unga medarbetare ha en närvarande chef, samtidigt som de 

värdesätter god arbetsmiljö med bra stämning i arbetsgruppen. Det visar sig också att unga önskar goda karriär- 

och utvecklingsmöjligheter, vilket innebär att de vill ha möjligheten att utvecklas inom sitt yrkesområde, 

samtidigt som de har möjligheten att avancera och få mer ansvar. Det är inte liktydigt med, enligt SKR (2020), 

att de vill bli chefer eller få snabb löneutveckling.  

Unga är en viktig målgrupp både för att möte framtidens kompetensförsörjning och för att utveckla nya smarta 

arbetssätt (SKR, 2021). De unga kommer dock inte att räcka till för att klara rekryteringsutmaningen, utan fler 

personer mitt i livet behöver rekryteras till välfärden samtidigt som arbetslivet behöver förlängas. För 

kompetensförsörjningen är det av betydelse att möta både medarbetarens, verksamhetens och 
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arbetsmarknadens krav. Därför är det viktigt att analysera behov hos befintliga medarbetare och erbjuda 

kompetensutveckling för att utveckla medarbetare och verksamheter.  

Enligt en rapport från SKR (2019) är normen för att avsluta arbetslivet/”gå i pension” vid 65 års ålder 

fortfarande stark, men en tredjedel av de som besvarat frågan om hur länge de planerar arbeta, svarar att de 

kommer att arbeta till 67 år eller längre. För att förlänga arbetslivet och behålla medarbetare i arbete längre 

menar Sunt arbetsliv (2020) att arbetsgivare bör öka möjligheten till deltidsjobb, anpassade arbetstider och 

erbjuda utbildning i IT-verktyg. Trivsel, uppskattning och goda arbetsmiljöförhållanden generellt spelar stor 

roll, samtidigt som både psykiska och fysiska förutsättningar sätter ribban för hur länge man kan arbeta. Där 

kan arbetsgivare behöva hitta metoder för att möta upp äldre medarbetare, utan att göra det på bekostnad av 

andra medarbetare. 

Enligt undersökningen gjord av SKR (2019) har nästan 2 av 5 personer mitt i livet ingen uppfattning om de 

kan tänka sig arbeta i välfärden eller inte. Det talar för att arbetsgivare inom offentlig sektor behöver stärka 

marknadsföringen och kännedomen om kommunala yrken, öka attraktiviteten och tydliggöra vägarna till 

välfärdsjobben. Enligt samma undersökning visar SKR (2019) att intresset för välfärden främst finns hos 

kvinnor, men ökar hos män. Där finns en stor potential med tanke på att bara ca 20 procent av alla som arbetar 

i kommunerna idag är män.  

Personalnyckeltal i Lilla Edets kommun 2018–2020 
Personalnyckeltalen visar på att Lilla Edets kommun under de senaste två åren har minskat i totalt antal 

månadsavlönade med 3 procent (Årsredovisning, 2020). Under perioden 2018–2020 har kommunen genomfört 

en rad åtgärder för att möta ett utmanande ekonomiskt läge, vilket inneburit både anställningsstopp och större 

omorganisationer. Det kan ha påverkat personalnyckeltalen under dessa år.  

Personalnyckeltalen som redovisas i kompetensförsörjningsplanen är uttagna enligt den tidigare 

tjänstepersonsorganisationen. 

Anställda, könsfördelning 

och medelålder 

2018 

Antal personer 

2019 

Antal personer 

2020  

Antal personer 

Tillsvidareanställda 905 934 927 

Tidsbegränsade, 

månadsavlönade 

203 153 150 

Månadsavlönade 1107 1087 1077 

Varav kvinnor 944 926 915 

Andel kvinnor 85,3% 85,1% 85,0% 

Medelålder för samtliga 44,9 år 45,1 år 45, 1 år 

 

Sjukfrånvaro 2018–2020 

 

Den totala sjukfrånvaron i Lilla Edets kommun minskade mellan 2018 – 2019, för att öka markant under senare 

delen av tertialrapport 1 under 2020. En stor del av ökningen kan härledas till coronapandemin. Sektor 

socialtjänst ökade under denna period med 2 procent och sektor bildning med 2,3 procent. Viss förklaring kan 

finnas i att många yrken inom dessa sektorer har varit hårt belastade under pandemin och hanterat riskgrupper, 

arbetat i barngrupper med hög smittorisk och samtidigt haft begränsade möjligheter att arbeta hemifrån. Sektor 
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kommunledning har under perioden haft relativt stabil sjukfrånvaro. Sektor samhälle visar på en nedåtgående 

trend gällande sjukfrånvaron, där en minskning har skett med 3,4 procent.  

Sjukfrånvaro 2020 – kön (procent) 

 

I Lilla Edets kommun arbetar 85 procent kvinnor (Årsredovisning, 2020). På sektor bildning och sektor 

socialtjänst är sjukfrånvaron för kvinnor 8,7 procent respektive 11,4 procent. Sammantaget har kvinnor högre 

sjukfrånvaro än män i Lilla Edets kommun.  

Andelen som arbetar heltid i procent 

 
Exkl. vilande anställningar 

 
Exkl. vilande anställningar 

Mellan 2016 och 2020 har andelen som arbetat heltid ökat både i sektor socialtjänst som helhet och sett till 

enbart funktionshinderverksamheten och äldreomsorgen.  
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Antal tillsvidareanställda över 60 år  

 

Samtliga sektorer har under perioden 2018 till 2020 visat på en minskning av antalet tillsvidareanställda 

medarbetare som är över 60 år. Det betyder inte att dessa inte finns i arbete längre eller att de har gått i pension, 

men det innebär att antalet som arbetar efter 60 års ålder i Lilla Edets kommun har minskat.  

Pensionsprognos - baserat på medarbetare som fyller 65 år 

Pensionsavgångar 

 2020–2023 

2020* 

Antal personer 

2021 

Antal personer 

2022 

Antal personer 

2023 

Antal personer 

Sektor Socialtjänst 13 6 8 8 

Sektor Bildning 7 2 2 11 

Sektor Samhälle 1 0 0 0 

Sektor Kommunledning 0 0 0 0 

Lilla Edets kommun 21 8 11 19 

*2020 – faktiska utfallet av medarbetare som gick i pension 

Pensionsprognosen är en uppskattning av hur många medarbetare i Lilla Edets kommun som går i pension 

under de kommande åren baserat på antalet medarbetare som fyller 65 år respektive år. För 2021 prognostiseras 

att 8 personer ska gå i pension, där 6 personer återfinns i sektor socialtjänst och 2 personer i sektor bildning. 

Under 2022 och 2023 är pensionsavgångarna fortsatt prognostiserade till sektor socialtjänst och sektor 

bildning, antalet är dock något högre än under 2021. Nedan följer en sammanfattning av antalet 

prognostiserade pensionsavgångar avseende identifierade bristyrken från Arbetsförmedlingen och Lilla Edets 

kommuns mest frekvent rekryterade befattningar under 2020: 

 

De befattningar som rekryterades flest gånger under 2020 i Lilla Edets kommun var undersköterska, 

sjuksköterska, stödassistent, förskollärare, grundskollärare och socialsekreterare.  

Personalomsättning under 2020 - inkl. pensionsavgångar: 
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Personalomsättningen i kombination med ovan beskrivna pensionsprognos visar att dessa befattningsgrupper 

behöver särskilda insatser för att möta de kommande kompetensförsörjningsutmaningarna.  

Personalomsättning i procent 2018–2020 

Under perioden 2018–2020 har Lilla Edets kommun sänkt sin personalomsättning både inklusive och 

exklusive pensionsavgångar. Sänkningen är störst från 2019–2020 och kan till troligtvis härledas till pandemin, 

då fler personer troligen har valt att stanna hos sin arbetsgivare i stället för att byta arbete. 

 

Personalomsättning i procent 2018–2020 per sektor (inkl. pensionsavgångar) 

Personalomsättningen under 2018–2020 sett till kommunen som helhet har sjunkit, men uppdelat per sektor 

har ökning skett inom vissa sektorer. I sektor socialtjänst har personalomsättningen förvisso sjunkit under 

perioden, men hade under 2018 relativt hög omsättning. Under 2019 ökade personalomsättningen i både sektor 

bildning och sektor kommunledning, men sjönk något i sektor samhälle. Under 2020 har sektor samhälle haft 

hög personalomsättning och landade då på 23,2 procent. 

 

Personalomsättning i procent 2018–2020: Chefer 

 

Under 2020 har även personalomsättningen avseende chefsbefattningar i Lilla Edets kommun varit markant 

lägre i jämförelse med perioden 2018–2019.  

Identifierade kompetensförsörjningsutmaningar i Lilla Edets kommun 
Genom omvärldsbevakning och redovisade personalnyckeltal kan följande nuläge konstateras för Lilla Edets 

kommun på kort och lång sikt: 
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• Fortsatt behovsökning av välfärdstjänster i och med en åldrande befolkning nationellt. Personer i 

arbetsför ålder ökar, dock inte i samma takt som efterfrågan på välfärdstjänster (SKR, 2020) 

• Lilla Edets kommuns befolkningsprognos (2021) indikerar på en åldrande befolkning vilket 

överensstämmer med den nationella utvecklingen. Störst ökning förväntas i åldersgruppen 80–89 år, 

vilket kan medföra ökat behov av välfärdstjänster. Personer i arbetsför ålder förväntas också öka, men 

inte lika kraftigt. 

• Arbetsförmedlingen (2020) identifierade bristyrken: sjuksköterskor, undersköterskor, förskollärare, 

grundskollärare, IT-specialister, tekniker, kockar, civilingenjörer, drifttekniker värme- och vattenverk  

• Hög personalomsättning på flera identifierade bristyrken i Lilla Edets kommun. I varje sektor återfinns 

också ett bristyrke, där det är och fortsättningsvis kommer att vara svårt att rekrytera medarbetare 

• Hög sjukfrånvaro som ökat under de senaste åren i Lilla Edets kommun 

• Stor andel som arbetar deltid, främst inom sektor socialtjänst 

• Andelen medarbetare över 60 år har under perioden 2018–2020 minskat i Lilla Edets kommun 

Lilla Edets kommuns arbete för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna 
För att möta de identifierade kompetensförsörjningsutmaningarna och skapa förutsättningar för att Lilla Edets 

kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Genom 

att lyfta perspektivet och ta stöd i SKR:s nio strategier och ARUBA-modellen kan vi arbeta för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningarna och identifiera strategier för fortsatt arbete med kompetensförsörjning.  

SKR:s nio strategier är framtagna för att vara ett stöd i arbetet med att möta framtida kompetensbehov. 

Strategierna ger vägledning i inom tre större områden - att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar 

och att kunna erbjuda hållbara arbetsliv.  

ARUBA är en förkortning av att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 

avsluta. Genom att arbeta strategiskt med samtliga faser i ARUBA-

modellen skapar vi förutsättningar för att medarbetare och potentiella 

medarbetare ska uppfatta Lilla Edets kommun som en attraktiv arbetsgivare.   

Genom pågående och kommande insatser strävar Lilla Edets kommun efter 

att stärka arbetsgivarvarumärket och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 

av ännu fler. Ett starkt arbetsgivarvarumärke ökar möjligheten till att 

medarbetare vill arbeta hos oss och utvecklas med oss, vilket skapar goda 

förutsättningar för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna.  

Attrahera 

Kommunens förmåga att attrahera medarbetare är starkt förknippat med arbetsgivarvarumärket och 

ledarskapet i verksamheterna. Den totala attraktionskraften är ett resultat av hur verksamheterna bedrivs och 

vilka förutsättningar som de olika yrkesrollerna ges. Vår attraktivitet skapas av chefer, medarbetare och 

förtroendevalda, där vi tillsammans behöver arbeta med hur vi kommunicerar och marknadsför oss internt, 

mellan sektorerna, men självklart även hur vi uppfattas externt av våra kommuninvånare och framtida 

medarbetare. Som arbetsgivare vilar ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsplatser med 

en god arbetsmiljö som lever upp till de krav nuvarande och framtida medarbetare ställer. 

För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare från både potentiella och befintliga medarbetare behöver det 

både finnas en vilja att möta medarbetares behov och att stötta medarbetarens utveckling genom kontinuerlig 

kompetensutveckling (SKR, 2020). En god introduktion till jobbet, ett gott kollegialt lärande och ett 

Rekrytera

Utveckla

Behålla

Avsluta

Attrahera
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fungerande ledarskap är sådant som bidrar till att arbetsgivaren uppfattas som attraktiv. 

Enligt SKR (2020) har de chefer som finns närmast medarbetarna en extra viktig roll.  

I Lilla Edets kommun behöver chefer ha goda möjligheter att vara ledare och realistiska 

förutsättningar för att driva och leda förändring tillsammans med sina medarbetare. Det 

ska finnas goda organisatoriska förutsättningar och stödstrukturer som gör det 

utvecklande och hållbart att vara chef hos oss. Ledarskapet är av stor betydelse för att 

behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.  

Det visar sig också enligt SKR (2020) att arbetsgivare uppfattas som attraktiva genom 

att ta vara på den kompetens som redan finns, samtidigt som man skapar nya vägar för 

att rekrytera bredare. Att knyta kontakter med de som står långt från arbetsmarknaden 

och möjliggöra praktik är viktigt för att uppfattas som attraktiv. Lika så att knyta 

kontakter med unga vad gäller både högstadier, gymnasier, högskolor och universitet.  

För Lilla Edets kommun innebär det att nedan områden blir extra viktiga för att fortsätta 

attrahera både nya och befintliga medarbetare och stärka arbetsgivarvarumärket. 

o Utveckla ledarutvecklingsprogrammet för att stötta nya och befintliga chefer 

i deras arbete 

o Driva mentorskapsprogrammet KLOT (Kungälv, Lilla Edet, Orust och Tjörn) för chefer 

o Utvärdera och utveckla arbetet med att synas på sociala medier, karriärsidan, mässor, 

arbetsmarknadsdagar för att visa upp Lilla Edets kommuns arbetsgivarvarumärke, arbetsplatser och 

yrken 

o Utöka samarbetet och synliggöra kommunen ytterligare på bland annat Högskolan Väst och 

Praktikplatsen.se 

o Arbeta med yrkesambassadörer gentemot gymnasium och högskolor 

o Nätverkande med kommuner, Göteborgsregionen (GR) och andra arbetsgivare  

Rekrytera (och introducera) 

En extern rekrytering hänger direkt ihop med hur attraktiva vi är som arbetsgivare, där 

vi både har möjlighet att berätta mer om hur vi bedriver våra verksamheter samtidigt 

som vi får kännedom om hur många som är intresserade av att jobba hos oss. 

Rekryteringsprocessen ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt marknadsföra oss som 

arbetsgivare, där attraktiva platsannonser är själva kärnan i rekryteringsprocessen. När 

en medarbetare sedan påbörjar sin anställning i Lilla Edets kommun ska denna få en 

god introduktion till arbetet. Introduktionen lägger grunden för hur medarbetaren trivs 

på arbetet och hur arbetsuppgifterna utförs. En bra introduktion är en viktig investering 

för kommunens medarbetare – vår viktigaste tillgång.  

Alla medarbetare i Lilla Edets kommun ska ha goda förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv. Det stärker vårt arbetsgivarvarumärke och får befintliga och potentiella 

medarbetare att uppfatta oss som en attraktiv arbetsgivare. Att skapa hållbara arbetsliv 

handlar enligt SKR (2020) inledningsvis om att ha ett strukturerat och förebyggande 

arbetsmiljöarbete. Därför blir det systematiska arbetsmiljöarbetet ett av de viktigaste 

verktygen för Lilla Edets kommun att arbeta aktivt och metodiskt med i alla 

verksamheter och på alla nivåer. En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att 

medarbetarna i vår kommun trivs och att sjukfrånvaron sänks.  

Att sänka sjukfrånvaron och hålla den på en stabil låg nivå minskar behovet av extra 

resurser till följd av sjukfrånvaro (SKR, 2020). För att minska behovet av extra resurser ytterligare är det av 

stor betydelse att förbereda organisationen för att fler ska kunna arbeta mer och för att förlänga arbetsliv. På 

så sätt kan vi möta upp det framtida kompetensförsörjningsbehovet genom att öka yrkenas attraktivitet samt 

öka jämställdheten mellan könen. För att fler ska kunna arbeta både längre och mer krävs inte bara ett gott 
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systematiskt arbetsmiljöarbete utan också uthållighet. För att förlänga arbetslivet behöver ålder beaktas i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet eftersom det kan finnas viss skillnad mellan olika generationer. I Lilla Edets 

kommun är det strategiskt viktigt att skapa förutsättningar för att fler medarbetare ska kunna arbeta mer och 

stanna i arbete längre.  

Nedan områden är viktiga för att rekrytera och introducera både nya och befintliga medarbetare och stärka 

arbetsgivarvarumärket genom att skapa hållbara arbetsliv. 

o Uppstart av att mäta medarbetarupplevelsen inom områden som exempelvis stress, engagemang och 

relationer till kollegor genom nytt IT-system 

o Vidareutveckla och digitalisera introduktionen för nya medarbetare 

o Fortsatt partsgemensamt arbete för att öka andelen som arbetar heltid genom Heltidsresan 

o Kartlägga och sammanställa behov för att se över hur vi som arbetsgivare kan skapa förutsättningar 

för att medarbetare ska vilja och kunna arbeta högre upp i åldrarna 

o Vid behov se över rekryteringsprocessen och stödmaterial för introduktion 

o Utvärdera arbetet ”Tidig kontakt vid sjukfrånvaro” och fortsatt arbete med tidig start på 

rehabiliteringen som ett led i att sänka sjukfrånvaron på kort och lång sikt och stötta medarbetare som 

är sjukfrånvarande 

Utveckla och Behålla 
För att minska rekryteringsbehovet på sikt behöver Lilla Edets kommun genomföra 

insatser som riktar sig mot att behålla de medarbetare och den kompetens vi redan har i 

kommunen. Att investera i medarbetare är att investera i verksamheten, och med en 

alltmer rörlig arbetsmarknad behöver vi som arbetsgivare erbjuda kompetensutveckling 

till våra medarbetare för att behålla dem och utveckla våra verksamheter. I läget efter 

coronapandemin kan ett sätt att utveckla och behålla medarbetare handla om att vara 

fortsatt tillåtande till distansarbete för de verksamheter och befattningar som har behov 

och/eller möjlighet till det.  

Utöver det kan det handla om att öppna upp för att arbeta både vertikalt och horisontellt 

med karriärvägar inom Lilla Edets kommun. Medarbetare är inte bara viktiga 

ambassadörer för arbetsgivarvarumärket utan besitter också viktig kompetens och 

erfarenhet. Genom att undersöka möjligheten att göra karriär inom Lilla Edets kommun 

stärker vi vårt arbetsgivarvarumärke, samtidigt som arbetet med att erbjuda bra 

arbetsvillkor och goda möjligheter till kompetensutveckling måste fortgå.  

Att tänka nytt, ändra om och fundera över hur kompetens används på bästa sätt är ett sätt 

att möta kompetensförsörjningsutmaningarna (SKR, 2020). Det finns innovativa 

lösningar att hitta genom samverkan och delaktighet. Likväl som det är viktigt att se över 

bästa lösning inom enskilda verksamheter är det också av betydelse att se över om man 

kan hjälpas åt, arbetsgivare emellan, med spetskompetenser eller andra specifika personalgrupper. Det kan 

också handla om att arbeta sektorsöverskridande.  

En viktig strategi är också att hitta lösningar som avlastar eller stödjer medarbetare genom att utnyttja 

teknologin smart (SKR, 2020). Kanske kan vissa uppdrag automatiseras eller digitaliseras, så tid och resurser 

kan frigöras för andra uppdrag. Förhoppningen är att innovativa verktyg kan innebära att verksamheten 

utvecklas, samtidigt som medarbetare får stöd.  

Nedan områden är viktiga för att utveckla och behålla medarbetare i Lilla Edets kommun. 

o Utveckla och bevaka anställningsförmåner och hälsofrämjande aktiviteter 

o Vidareutveckla arbetet med hälsoinspiratörer som stöd i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa 

o Fortsatta insatser för att förbättra samverkan genom workshops och utbildning 
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o Kartlägga behov och erbjuda omställning via Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR) 

o Planera, erbjuda och följa upp insatser för kompetensutveckling och intern rörlighet i till exempel 

medarbetarsamtalet 

o Undersöka möjligheten att kompetensförsörja identifierade bristyrken, så som sjuksköterska, genom 

att tidigt knyta befintliga medarbetare som studerar till yrket de utbildar sig till 

o Fortsätta utveckla karriärmöjligheter för att behålla och utveckla våra medarbetare och verksamheter. 

Det kan handla om att se över titulatur, befattningar, roller eller arbetsuppgifter  

Avsluta 
Genom att vi ger medarbetaren ett bra avslut ökar vi möjligheten för att medarbetare återvänder och/eller 

rekommenderar Lilla Edets kommun som arbetsgivare. För att möjliggöra detta är det väsentligt att vi inhämtar 

information från medarbetare och chefer som väljer att lämna Lilla Edets kommun. Det är också viktigt att 

skapa goda förutsättningar och strategier för att överföra kompetenser mellan medarbetare för att motverka 

kompetensglapp när någon avslutar sin anställning.  

Nedan områden är viktiga för att medarbetare i Lilla Edets kommun ska få ett bra avslut och vi ska kunna 

vidareutveckla våra verksamheter när en medarbetare avslutar sin anställning. 

o Uppstart och utveckling av en automatiserad avgångsenkät  

o Genomföra avgångssamtal med medarbetare och chefer som väljer att avsluta sin anställning på egen 

begäran 

o Vid behov se över verksamheten och fundera över om något ska förändras eller om annan kunskap 

behövs när en medarbetare avslutar sin anställning 

o Vidareutveckla strategier för bra kunskapsöverföring och överlämning från medarbetare som väljer att 

avsluta sin anställning  

Lilla Edets kommuns strategier 2021–2023 
Lilla Edets kommuns arbete för att möta kompetensförsörjningsutmaningar kan sammanfattas i följande fyra 

strategier. Dessa strategier är särskilt viktiga att fokusera på under de kommande åren.  

 

 

 

 

 

o Förlänga arbetslivet: Att skapa förutsättning för hållbara arbetsliv som gör att medarbetare kan arbeta 

kvar längre minskar behovet av rekrytering och är en viktig strategi för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningarna. 

 

o Prioritera arbetsmiljöarbetet: En bra arbetsmiljö med rätt förutsättningar gör inte bara att medarbetare 

trivs och vill stanna utan är också ett led i att sänka sjukfrånvaron och på så vis minska 

behovsökningen. 

 

o Öka heltidsarbetet: Att öka andelen som arbetar heltid innebär att viss behovsökning minskar och 

besvarar en del av hur Lilla Edets kommun ska arbeta strategiskt för att möta 

kompetensförsörjningsutmaningarna. 

Förlänga 
arbetslivet

Prioritera 
arbetsmiljöarbetet

Öka heltidsarbetet
Möjliggöra 

karriärutveckling 
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o Möjliggöra karriärutveckling: Genom att hitta nya vägar för karriärutveckling och personalförsörjning 

stärker vi vårt arbetsgivarvarumärke och behåller medarbetare inom kommunen.  

Den totala översikten av kommungemensamma aktiviteter kopplade till de fyra strategierna återfinns i 

tillhörande handlingsplan. 
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§ 153 
Information om beviljade medel från Kommunakuten 
Dnr KS 2021/296 
 
Sammanfattning 
Delegationen för kommunal ekonomi i balans (Delegationen) har fattat beslut om Lilla 
Edet kommuns ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans. 
 
Delegationen beslutar att delvis bevilja Lilla Edet kommuns ansökan om statligt bidrag. 
Bidrag beviljas med 12 142 000 kronor. Bidrag avslås med 13 330 000 kronor. 
 
Statsbidrag för ekonomi i balans beviljas för följande åtgärder i enlighet med ansökan: 
 

• Avveckling av parallella IT-system 1 212 000 kr – angiven besparing 500 000 kr 
t o m 2024  

• Samordning av verksamhetssystem 2 117 000 kr – angiven besparing 500 000 kr 
t o m 2024  

• Systemintegrationer 2 130 000 kr – angiven besparing 2 000 000 kr t o m 2024  
• Utveckling av välfärdsteknik 1 433 000 kr – angiven besparing 800 000 kr t o m 

2024 • Energieffektivisering genom installation av solceller på Lödöseborgs 
ishall och Tingbergsskolan med 2 250 000 kr (50 % av ansökt belopp) – angiven 
besparing 330 000 kr t o m 2024  

• Energieffektivisering genom installation av bergvärme, solceller mm på 
äldreboendet Soläng med 3 000 000 kr (50 % av ansökt belopp) – angiven 
besparing 450 000 kr t o m 2024 

 
De åtgärder som statsbidrag beviljats för ska vara genomförda senast den 31 december 
2024. 
 
Senast den 31 augusti 2023 ska Lilla Edets kommun lämna en delredovisning till 
Delegationen med uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget avser 
fortskrider.  
 
Senast den 31 oktober 2024 ska en slutredovisning lämnas till Delegationen med 
uppgifter om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Ekonomiska effekter 
av genomförda åtgärder ska kunna påvisas 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tidplan för genomförandet av de 
aktiviteter som bevljats medel för och redovisa den på kommunstyrelsen 2023-01-11, 
och i övrigt notera informationen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
notera informationen och uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tidplan för 
genomförandet för de aktiviteter som beviljats medel för. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tidplan för genomförandet av de 
aktiviteter som beviljats medel för och redovisa på kommunstyrelsen 2023-01-11, och i 
övrigt notera informationen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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5052-5740 
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Våxnäsgatan 10, Karolinen 
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054-15 56 10 

INTERNET 

www.kammarkollegiet.se 

 

 

Beslut om statligt bidrag för ekonomi i balans 

Beslut 

Delegationen för kommunal ekonomi i balans (Delegationen) har fattat beslut om 

Lilla Edets kommuns (212000–1496) ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans. 

Delegationen beslutar att delvis bevilja Lilla Edets kommuns ansökan om statligt 

bidrag. Bidrag beviljas med 12 142 000 kronor. Bidrag avslås med 13 330 000 

kronor. 

Bidrag beviljas 

 

Statsbidrag för ekonomi i balans beviljas för följande åtgärder i enlighet med 

ansökan: 

 

• Avveckling av parallella IT-system 1 212 000 kr – angiven besparing 500 000 

kr t o m 2024 

 

• Samordning av verksamhetssystem 2 117 000 kr – angiven besparing 500 000 

kr t o m 2024 

 

• Systemintegrationer 2 130 000 kr – angiven besparing 2 000 000 kr t o m 

2024 

 

• Utveckling av välfärdsteknik 1 433 000 kr – angiven besparing 800 000 kr     

t o m 2024 

 

• Energieffektivisering genom installation av solceller på Lödöseborgs ishall 

och Tingbergsskolan med 2 250 000 kr (50 % av ansökt belopp) – angiven 

besparing 330 000 kr t o m 2024 

 

• Energieffektivisering genom installation av bergvärme, solceller mm på 

äldreboendet Soläng med 3 000 000 kr (50 % av ansökt belopp) – angiven 

besparing 450 000 kr t o m 2024 

 

Den offentliga omställningsorganisationen 

Kommunbidrag och ersättningsenheten 

Agneta Gustavsson 

054-220 94 30 

agneta.gustavsson@kammarkollegiet.se 

Lilla Edets kommun 

 

Kontaktperson: Jörgen Karlsson 

 

jorgen.karlsson@lillaedet.se  

 

kommunen@lillaedet.se 
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054-15 56 10 

INTERNET 
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De åtgärder som statsbidrag beviljats för ska vara genomförda senast den 31 

december 2024. Statsbidraget ska intäktsredovisas i den takt som åtgärder 

genomförs. När bidraget används för att finansiera en investering ska statsbidraget 

redovisas som ett investeringsbidrag. 

Senast den 31 augusti 2023 ska Lilla Edets kommun lämna en delredovisning till 

Delegationen med uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget 

avser fortskrider.  

Senast den 31 oktober 2024 ska en slutredovisning lämnas till Delegationen med 

uppgifter om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Ekonomiska 

effekter av genomförda åtgärder ska kunna påvisas. 

Bidrag avslås 

Statsbidrag beviljas endast för del av kostnaden för energieffektiviseringsåtgärder. 

Sammantaget avslås bidrag med totalt 13 330 000 kronor. 

Redovisning av vidtagna åtgärder 

Del- och slutredovisningar ska lämnas i Kammarkollegiets e-tjänst för redovisning av 

statsbidrag. Delredovisningen ska innehålla uppgifter om hur genomförandet av de 

åtgärder som bidraget avser fortskrider. Slutredovisningen ska innehålla uppgifter 

om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Av bifogad bilaga 1 framgår 

den dokumentation som ska kunna lämnas till Delegationen i samband med 

slutredovisningen. 

Utbetalning av bidrag  

Bidraget betalas ut av Kammarkollegiet. Hälften av det beviljade bidraget, 6 071 000 

kronor, betalas ut i anslutning till detta beslut. För bidraget gäller de förutsättningar 

som framgår av detta beslut samt de generella villkor som framgår av bilaga 2 till 

detta beslut. Resterande del betalas ut när slutredovisningen har godkänts av 

Delegationen och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för det då aktuella 

verksamhetsåret. 

En förutsättning för utbetalning av bidraget är att behörig företrädare för Lilla Edets 

kommun intygar att de åtgärder som anges i detta beslut kommer att genomföras 

samt att de generella villkor som gäller för bidraget kommer att följas. Med 

anledning av detta kommer Kammarkollegiet i anslutning till detta beslut att begära 

ett intygande från bidragsmottagaren innan hälften av det beviljade bidraget kan 

betalas ut. Om intygandet inte signerats inom 15 dagar från det att Kammarkollegiet 

skickat en begäran om signering kan kommunen inte längre åberopa rätten till det 

statsbidrag som beviljats enligt detta beslut. 
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Av de generella villkoren framgår i vilka situationer en bidragsmottagare kan bli 

återbetalningsskyldig i enlighet med 18–20 §§ i Förordning (2021:820) om tillfälligt 

statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (förordningen). 

Skälen för beslutet 

Lilla Edets kommun ansökte den 25 mars 2022 om statsbidrag med 25 472 000 kr för 

kommunala åtgärder för en ekonomi i balans i enlighet med förordningen. Lilla Edets 

kommun uppfyller delvis förutsättningarna enligt 3–6 §§ i förordningen för att 

beviljas det ansökta statsbidraget. Bidrag beviljas med 12 142 000 kronor. Enligt 

Delegationens generella beslut för energieffektivisering beviljas bidrag med 50 % av 

ansökt belopp för energieffektiviseringsåtgärder. 

Delegationen bedömer inte att övriga föreslagna åtgärder uppfyller kraven på 

omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och 

en god ekonomisk hushållning enligt förordningen. 

Detta beslut har fattats av Delegationen vid sammanträde den 25 oktober 2022. I den 

slutliga handläggningen av ärendet har Fia Söderbäck och Maria Jäger deltagit. 

Föredragande har varit Agneta Gustavsson. 

Överklagande 

Beslutet får inte överklagas enligt 22 § i förordningen. 

 

 

KAMMARKOLLEGIET  

 

Clas Olsson 

Ordförande, Delegationen för         

kommunal ekonomi i balans 

  

Bilaga 

1. Uppföljning ekonomi i balans – Lilla Edets kommun 

2. Generella villkor  

 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
60

63
23

23
-7

0d
f-

41
c2

-a
a0

2-
9a

0c
4b

1e
f7

f2

116



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: OMn+LNLq/Fq85z4h5Zo0nQ

Clas Olsson

2022-10-27 14:45

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Beslut Lilla Edets kommun 3177-2022 delvis bifall.pdf

Övriga dokument i försändelsen
Beslut Härnösands kommun 2961-2022 delvis bifall.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-10-27 12:41 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-27 12:41 En avisering har skickats till Clas Olsson
2022-10-27 14:44 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Clas Olsson
2022-10-27 14:45 Clas Olsson har signerat dokumentet Beslut Lilla Edets kommun 3177-2022 delvis bifall.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: OMn+LNLq/Fq85z4h5Zo0nQ)
2022-10-27 14:46 Alla dokument har undertecknats av Clas Olsson

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
60

63
23

23
-7

0d
f-

41
c2

-a
a0

2-
9a

0c
4b

1e
f7

f2

118



Åtgärd Beviljat belopp 
(kr)

Angiven 
besparing (kr)

Angiven besparing (vad) Uppföljning

Avveckling parallella IT-system 1 212 000 500 000 Minskade kostnader (drift, support m.m.) för befintliga system som avvecklas.
Dokumentation som styrker de lägre kostnaderna, jämförelse innan och efter 
avvecklingen.

Uppgradera verksamhetssystem 2 117 000 500 000 Bortfall av kostnader för systemförvaltare, licenser, drift mm. Dokumentation som styrker de lägre kostnaderna.

Systemintegrationer 2 130 000 2 000 000 Minskade kostnader för tre årsarbetare och engångseffekter gällande migreringskostnader. Dokumentation som styrker de lägre kostnaderna.

Utveckling av välfärdsteknik 1 433 000 800 000 Minskade personalkostnader. Dokumentation som styrker de lägre personalkostnaderna.
Installation solceller Lödöseborg ishall och Tingbergsskolan1 2 250 000 330 000 Lägre driftskostnader. Dokumentation som styrker de lägre kostnaderna.

Installation bergvärme, solceller m.m. äldreboendet Soläng1 3 000 000 450 000 Lägre driftskostnader. Dokumentation som styrker de lägre kostnaderna.

12 142 000 4 580 000

1 Beviljas del avenergieffektiviseringarna (5,3 mnkr av totalt 10,5 mnkr)

Slutredovisning bör innehålla dokumentation kring de beskrivna besparingarna samt en detaljerad kalkyl över hur mycket som har sparats i respektive del (per åtgärd).
Delredovisning innehållande en statusuppdatering av åtgärderna kommer behövas lämnas in under 2023.
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Beslutade av Delegationen för kommunal ekonomi i balans 2021-11-17 

GENERELLA VILLKOR 

Tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 
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Försäkringsavdelningen 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Tillämpning ........................................................................................ 2 

2 Genomförande av åtgärder .............................................................. 2 

3 Ändamål ............................................................................................. 3 

4 Signering och utbetalning ................................................................ 3 

5 Redovisning av mottaget bidrag ...................................................... 3 

5.1 Delredovisning ......................................................................................................... 4 

5.2 Slutredovisning ........................................................................................................ 4 

5.3 Krav på innehåll i del- och slutredovisning ............................................................ 4 

5.4 Revisorsintyg ............................................................................................................ 4 

6 Återbetalning, återkrav, uppskov mm ............................................. 5 

6.1 Återbetalning ........................................................................................................... 5 

6.2 Återkrav och återkravsgrunder ............................................................................... 5 

6.2.1 Medel har inte använts inom förutsatt tid ...................................................... 5 

6.2.2 Bidraget har använts för annat än avsett ändamål ....................................... 5 

6.2.3 Bidragsmottagaren har försummat sin återrapporteringsskyldighet ........... 5 

6.2.4 Bidragsmottagaren har försummat sin återbetalningsskyldighet ................ 5 

6.2.5 Bidragsmottagaren har lämnat oriktig uppgift ............................................... 5 

6.3 Uppskov.................................................................................................................... 6 

6.4 Jämkning .................................................................................................................. 6 

6.5 Eftergift ..................................................................................................................... 6 

7 Återbetalning och ränta .................................................................... 6 

8 Dröjsmålsränta och inkassokostnader ........................................... 6 
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1 Tillämpning 

Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av Delegationen för kommunal ekonomi i 

balans i enlighet med Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala 

åtgärder för en ekonomi i balans. 

Den administrerande myndigheten, Kammarkollegiet, hanterar administrativa 

frågor såsom ansökningar, kompletteringar, information, del- och slutredovisningar 

samt betalar ut beviljade bidrag. 

I dessa generella villkor betyder: 

”Delegationen” – Delegationen för kommunal ekonomi i balans. 

”Förordningen” – Förordning (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala 

åtgärder för en ekonomi i balans. 

”Bidragsgivaren” – Delegationen, som beslutsfattare, tillsammans med 

Kammarkollegiet, som administrerande myndighet. 

”Bidragsmottagare” – Den som enligt beslut av Delegationen får tillfälligt 

statsbidrag. 

”Anvisningar” – Kammarkollegiets tillämpning av förordningen. 

2 Genomförande av åtgärder 

Det beviljade bidraget får endast användas för finansiering av kostnader i samband 

med omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder.  

 

Bidragsmottagare ska genomföra åtgärder i enlighet med beslutet, inklusive dess 

villkor. Ändringar förutsätter Delegationens godkännande. 

Bidragsmottagaren ska vid genomförande av åtgärder följa tillämpliga lagar och 

regler samt kommunens/regionens egna riktlinjer och policys. 
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Det åligger bidragsmottagaren att skyndsamt underrätta bidragsgivaren 

a) om åtgärderna försenas eller riskerar att försenas 

b) om det framkommer en risk att åtgärderna inte kommer att få den effekt som 

beskrivits i ansökan. 

c) om yttre omständigheter av betydelse kan komma att påverka åtgärdernas 

planerade effekt. 

3 Ändamål 

Bidraget lämnas för de åtgärder som anges i bidragsbeslutet. 

4 Signering och utbetalning 

Beviljade medel betalas ut efter elektronisk signering av behörig företrädare för 

bidragsmottagaren. I och med signeringen godkänner bidragsmottagaren beslutet 

och villkoren. Signering görs digitalt i Kammarkollegiets e-tjänst.  

Om signering inte skett inom den tid som angetts i beslutet kan bidragsmottagare 

inte längre hävda rätten till bidrag.  

Av bidragsbeslutet framgår om delredovisning behöver ges in till Kammarkollegiet.  

I beslutet anges under vilken period de beviljade medlen är avsedda att förbrukas. 

5 Redovisning av mottaget bidrag 

Bidragsgivaren har rätt att besöka, granska och utvärdera varje verksamhet eller 

insats som finansierats med det tillfälliga statsbidraget. Bidragsgivaren har också 

rätt att få tillgång till räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets 

användning. Bidragsmottagaren ska tillhandahålla samtliga handlingar som 

bidragsgivaren efterfrågar för sin uppföljning och granskning av att ett mottaget 

bidrag används på avsett sätt. 

Delegationen kan begära att bidragsmottagaren deltar vid Delegationens 

sammanträde för en muntlig redogörelse i samband med delredovisning och/eller 

slutredovisning. En kallelse kommer att skickas till bidragsmottagaren tre veckor 

innan Delegationens sammanträde äger rum. Bidragsmottagaren kan välja att delta 

på distans via länk. 

Slutredovisningen och eventuell delredovisning ska vara attesterad av en behörig 

företrädare för bidragsmottagaren. 
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Del- och slutredovisningen ska lämnas till Kammarkollegiet och innehålla de 

uppgifter som efterfrågas. 

5.1 Delredovisning 

Om det i beslutet anges att redovisning av verksamheten ska lämnas även vid annat 

tillfälle än i slutredovisningen, s k delredovisning av verksamheten, lämnas den på 

av Kammarkollegiet anvisat sätt. 

I delredovisningen av verksamheten ska bidragsmottagen redogöra för den hur 

genomförandet av de åtgärder som bidraget avser fortskrider. 

Om redovisningen inte inkommer i rätt tid eller inte godkänns av Delegationen kan 

bidragsgivaren återkräva bidraget. Om delredovisningen inte bedöms 

tillfredsställande ska bidragsmottagaren inom den tid som bidragsgivaren 

bestämmer komplettera delredovisningen med de uppgifter som efterfrågas. 

5.2 Slutredovisning 

Slutredovisning ska lämnas på av Kammarkollegiet anvisat sätt och ska innehålla de 

uppgifter som efterfrågas. Om inte något annat framgår av beslutet ska 

slutredovisningen innehålla en redovisning av verksamheten och en ekonomisk 

redovisning.  

5.3 Krav på innehåll i del- och slutredovisning 

Bidragsmottagaren ska tillse att det går att redovisa de omstruktureringsåtgärder 

bidraget har beviljats för, samt vilka effekter de medfört. 

Samtliga kostnader i del- och slutredovisningen ska kunna styrkas. Samtliga 

kostnader ska vara bokförda i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning samt god redovisningssed.  

5.4 Revisorsintyg 

Revisorsintyg ska efter anmodan från bidragsgivaren bifogas del- och/eller 

slutrapport. 

Intyget ska utformas efter Kammarkollegiets anvisningar. Granskningen ska utföras 

av kvalificerad revisor (auktoriserad revisor eller certifierad kommunal 

yrkesrevisor). 
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6 Återbetalning, återkrav, uppskov mm 

6.1 Återbetalning 

Bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis inte har 

utnyttjats i enlighet med beslutet. Återbetalning sker till Kammarkollegiet enligt 

avsnitt 7. Bidragsbeslutets ärendenummer ska anges som referens vid återbetalning. 

6.2 Återkrav och återkravsgrunder 

Bidragsgivaren kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget (återkrav) 

om inte bidragsmottagaren har fullgjort sina skyldigheter. 

6.2.1 Medel har inte använts inom förutsatt tid 

Medel som inte använts innan utgången av 2024 kan krävas tillbaka. 

6.2.2 Bidraget har använts för annat än avsett ändamål 

Medel som har använts för andra åtgärder än de som angivits i beslutet kan krävas 

tillbaka. 

6.2.3 Bidragsmottagaren har försummat sin återrapporteringsskyldighet 

Försummar bidragsmottagaren sin skyldighet att enligt beslutet lämna 

delredovisning eller slutrapport av de genomförda åtgärderna och deras totala 

kostnad inom utsatt tid, kan bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av 

bidraget. 

6.2.4 Bidragsmottagaren har försummat sin återbetalningsskyldighet 

Försummar bidragsmottagaren sin skyldighet att återbetala outnyttjade medel inom 

utsatt tid kan bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. 

6.2.5 Bidragsmottagaren har lämnat oriktig uppgift 

Om bidragsmottagaren genom att lämna en oriktig uppgift eller på något annat sätt 

har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för högt belopp kan 

bidragsgivaren kräva tillbaka hela eller delar av bidraget. Detta gäller oavsett om 

medlen förbrukats eller inte. 

125



 

  Sid 6 (6) 

 2021-11-17 Dnr 1.9-8120-2021   

   

 GENERELLA VILLKOR  

 

POSTADRESS 

651 80 Karlstad 
TELEFON 

054-22 12 00 växel 

E-POST 

forsakring@kammarkollegiet.se 

BANKGIRO 

5052-5740 

BESÖKSADRESS 

Våxnäsgatan 10, Karolinen 
TELEFAX 

054-15 56 10 

INTERNET 

www.kammarkollegiet.se 

 

 

6.3 Uppskov 

Ansökan om uppskov med återkrav lämnas in till Kammarkollegiet och ska ha 

kommit in senast den dag då återkrävda medel ska återbetalas. Delegationen 

beslutar om uppskov. 

6.4 Jämkning 

Ansökan om jämkning av återkrav lämnas in till Kammarkollegiet och ska ha 

kommit in senast den dag då återkrävda medel ska återbetalas. Delegationen kan 

besluta om jämkning av återkravet om övriga intäkter i verksamheten av 

oförutsedda skäl blivit mindre än planerat eller om kostnaderna av oförutsedda skäl 

blivit högre än beräknat och det med hänsyn till omständigheterna är oskäligt att 

begära återbetalning av hela beloppet.  

6.5 Eftergift 

Ansökan om eftergift av återkrav lämnas in till Kammarkollegiet och ska ha kommit 

in senast den dag då återkrävda medel ska återbetalas. Delegationen kan enligt 20 § 

förordningen beslut att helt eller delvis sätta ned kravet på återbetalning och/eller 

räntan om det finns särskilda skäl. 

7 Återbetalning och ränta 

Om Delegationen beslutar att en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig ska 

återkrav samt ränta i enlighet med beslutet betalas till Kammarkollegiets bankgiro 

5052–5781 om inte något annat meddelats. Bidragsmottagaren bör vid inbetalning 

ange sitt ärendenummer som referens. 

Räntesatsen ska enligt 21 § i förordningen överstiga statens utlåningsränta med två 

procentenheter. Delegationen kan i enlighet med 20 § i förordningen besluta att helt 

eller delvis sätta ned räntan. 

8 Dröjsmålsränta och inkassokostnader 

Om Delegationen beslutar att en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig ska 

återkrav och ränta betalas senast på förfallodagen. Om bidragsmottagaren inte 

betalat senast på förfallodagen, ska bidragsmottagaren betala dröjsmålsränta. 

Dröjsmålsräntan fastställs enligt lag. 

Bidragsmottagaren ska ersätta bidragsgivaren för kostnader i samband med skriftlig 

betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt lag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 148 
Delårsrapport 2022 för SBRF, Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
Dnr KS 2022/469 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2022 för godkännande 
 
Resultatet för perioden uppgår till – 4 029 tkr (föregående år – 7055 tkr) vilket innebär 
3 026 tkr bättre än samma period föregående år. Förväntad prognos på helår 2022 är 
negativ med 4 200 tkr. Direktionen för SBRF kommer att hemställa hos 
medlemskommunerna om reglering av underskott när resultatet för 2022 är känt. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Delårsrapport 2021 SBRF 
Granskningsrapport 2022 SBRF 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
SBRF Delårsrapport 2022 
Protokollsutdrag Direktionen SBRF 2022-11-02 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förväntad prognos på helår 2022 är negativ med 4 200 tkr. Balanskravresultatet är 
negativt vilket innebär att kostnaderna har överstigit intäkterna. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen täckas inom tre år 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport för perioden januari-augusti 2022 
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Delårsrapport för SBRF Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Dnr KS 2022/469 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har översänt delårsrapport för 
perioden januari – augusti 2022 för godkännande 
 
Resultatet för perioden uppgår till – 4 029 tkr (föregående år – 7055 tkr) vilket innebär 
3 026 tkr bättre än samma period föregående år. Förväntad prognos på helår 2022 är 
negativ med 4 200 tkr. Direktionen för SBRF kommer att hemställa hos 
medlemskommunerna om reglering av underskott när resultatet för 2022 är känt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Delårsrapport 2021 SBRF 
Granskningsrapport 2022 SBRF 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
SBRF Delårsrapport 2022 
Protokollsutdrag Direktionen SBRF 2022-11-02 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förväntad prognos på helår 2022 är negativ med 4 200 tkr. Balanskravresultatet är 
negativt vilket innebär att kostnaderna har överstigit intäkterna. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen täckas inom tre år 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
delårsrapport för perioden januari-augusti 2022 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Ekonomichefen 
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Förbundsledningen sammanfattar 
delåret
Verksamhetsåret 2022 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) inleddes med 
att säkerställa den operativa förmågan, både 
bemanningsmässigt och för övningsbehoven 
bland all utryckande personal inom förbundet. 
Att nämna och som även påverkat organisationen 
inom SBRF genom olika prioriterade åtgärder, var 
det snabbt förändrade omvärldsläget genom att en 
militär invasion påbörjades i Ukraina. Regeringen, 
Försvarsmakten och Säkerhetspolisen kunde 
konstatera att det säkerhetspolitiska läget i Europa 
allvarligt hade försämrats och att det fortsatt kunde 
komma att handla om en snabb händelseutveckling 
i hela Europa. Situationen innebar även ett förändrat 
säkerhetsläge i Sverige som bedömdes kunna 
drabbas av störningar avseende försörjning av varor 
och tjänster, sanktioner, motåtgärder, cyberhot och 
förändrade migrationsmönster.

SBRF började snabbt inventera interna resurser för 
att skapa robusthet i enlighet med identifierade risker 
och sårbarheter. Förbundet behövde också se över 
kontinuitetshanteringen, - det handlade främst om 
att upprätthålla en fungerande verksamhet även 
i händelse av allvarliga störningar. Det omfattade 
både det förebyggande arbetet samt de operativa 
insatserna under en förhöjd beredskap. 

Beredskapsplaneringen syftade till att växla upp 
SBRF:s förmåga inom förhöjd beredskap och ytterst 
under krig, bygga på en robust krisberedskap och 
planering för kapacitetshöjande åtgärder. SBRFs 
medarbetare blev under våren krigsplacerade hos 
förbundet där så var möjligt.

Utifrån ovanstående viktiga arbete under våren 
bedöms nu förbundets organisation ha en god 
förmåga, att under en förhöjd beredskap kunna 
bedriva verksamhet om hotbilden mot Sverige 
skulle förändras eller påverkas negativt i samband 
med händelseutvecklingen i Ukraina. Två olika 
särskilda inriktningsbeslut (SIB) upprättades för den 
operativa verksamheten samt för den förebyggande 
hanteringen kring flyktingmottagandet inom SBRFs 
geografiska områdesansvar.

Pandemins påverkan under delåret för förbundet 
har varit av mindre marginell betydelse utifrån 
beredskapspåverkan och säkerställande för 

räddningstjänstuppdraget. Stor eloge till alla 
medarbetare inom förbundet som efterlevt de 
restriktioner och förhållningssätt som upprättats 
under pandemin.

Samtliga medlemskommuner inom SBRF har under 
våren tagit det formella beslutet om ett medlemskap 
i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG). 
Kvarstående under hösten är likriktade beslut hos 
samtliga medlemskommuner inom RSG för en 
utökning av förbundet. 

Förberedelserna kring ett eventuellt övertagande av 
verksamhet till RSG påbörjades under mars månad. 
Inom förbundet skapades olika arbetsgrupper för att i 
dialog med representanter från RSG möjliggöra för en 
kommande effektiv och transparant process. Arbetet 
kommer fortsatt prioriteras inom förbundet där 
samtliga tillgängliga resurser, där inkluderat stöttning 
från alla tre medlemskommunerna, kommer vara en 
viktig förutsättning för det fortsatta arbetet under 
hösten.

Ekonomin för förbundet är ansträngd då flera stora 
oförutsedda händelser inträffat som påverkar 
ekonomin negativt. Fortfarande kvarstår utmaningar 
kring personalkostnaderna för förbundet. Ledningen 
har arbetat med att identifiera och för att framöver 
skapa direkta åtgärder för att kunna begränsa 
eller stoppa kostnadsutvecklingen. Ledningen 
inom förbundet behöver fortsätta arbetet med att 
identifiera samt analysera tidigare upprättade beslut, 
ställningstaganden framför allt för den operativa 
verksamheten samt dess ekonomiska konsekvenser.  
Åtgärdsförslag för att minska budgetunderskottet 
kommer att presenteras löpande för direktionen 
under hösten. 

Arbetet med den nya brandstationen i Lilla Edet pågår 
i god dialog med Lilla Edets kommun och Edet Hus 
AB. Olika studiebesök hos andra räddningstjänster 
i landet har gjorts av den arbetsgrupp som är 
sammansatt från förbundet, det med fullt fokus 
för att säkerställa att den nya stationen motsvarar 
dagens som morgondagens krav kring arbetsmiljö 
samt samhällets krav för en modern brandstation. 
Här finns även representanter från RSG och deras 
fastighetsavdelning med som resurser för förbundet 
nu och fortsatt kring projekteringen och i kommande 
byggprocess.
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För att säkerställa rätt förutsättningar för en god 
och systematisk arbetsmiljö fortlöper olika arbeten 
runt om i förbundet. Det tillsammans med arbetet 
för eventuellt övertagande av verksamhet till RSG 
kommer och har varit högst prioriterat fortsatt under 
hösten och framåt. Arbetet  med att uppdatera 
förbundets felrapporteringssystem RIA och arbetet 
med tidigare identifierade brister i ovan nämnda 
system samt att följa upp från den OSA–enkät som 
genomfördes under början av 2021 är varit högt 
priorierat.

Förbundet har under våren tillsatt en arbetsgrupp 
med speciellt fokus på Räddningspersonal i 
Beredskap (RIB). Gruppens uppgift är att tillsammans 
både internt som externt arbeta för att behålla 
befintlig RIB personal inom förbundet och för att bli 
mer attraktiva som arbetsgivare då förbundet är och 
kommer alltid vara i stort behov av RIB personal för 
att säkerställa räddningstjänstuppdraget.

SBRF står fortsatt under verksamhetsåret med stora 
utmaningar inom många delar av organisationen 
och verksamheten. Arbetet med att skapa rätt 
förutsättningar för att bedriva en välfungerande samt 
kostnadseffektiv räddningstjänstorganisation kommer 
behöva pågå fortsatt under året. Om beslutet för en 
verksamhetsövergång till RSG fattas under hösten, 
hoppas det kvarstående arbetet på sikt kunna bidra 
till att underlätta och skapa de rätta förutsättningarna 
som förbundet idag och från start saknat.

Lars Klevensparr
Tf Förbundsdirektör

Peter M Johansson
Tf Bitr Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
och tydlig bild av verksamheten inom SBRF under 
perioden. Delårsredovisningen är upprättad i 
enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och följer i all väsentlighet 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning, RKR. 

Omvärldsanalys
Den nya visselblåsarlagen, Lagen (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden, 
trädde i kraft den 17 december 2021 och för offentlig 
verksamhet började den att gälla 17 juli i år. För att 
säkerställa en oberoende och självständig hantering 
har förbundet valt att anlitat en extern aktör. Alla nu 
inkomna rapporter och meddelanden hanteras av 
oberoende jurister och på ett sätt som garanterar full 
anonymitet för alla. Visselblåsartjänsten kan användas 
av allmänhet, medarbetare, samarbetspartners 
eller andra aktörer som vill rapportera misstänkta 
oegentligheter.

Handlingsprogrammet är förbundets övergripande 
styrdokument och beskriver den förmåga som 
förbundet behöver för att verka för uppdraget samt vad 
förbundet behöver uppfylla utifrån den
riskbild som finns identifierad i upptagningsområdet. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för MSB.
 
Tillsynsplanen för LSO och LBE 2022 har reviderats 
under våren i enlighet med ny föreskrift, MSBFS 2021:8, 
om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn 
enligt lagen om skydd mot olyckor. Tillsynsplanen för 
LSO och LBE beskriver både hur förbundet planerar, 
prioriterar och genomför det förebyggande uppdraget 
med avseende på tillsyn inom förbundet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RÄDDNINGSVÄRN
RIB STATION
HELTIDSSTATION
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Översikt över 
verksamhetens 
utveckling 
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Förbundet har cirka 
200 medarbetare (inklusive räddningsvärnspersonal)
som tillsammans arbetar för medborgarnas säkerhet. 
Samtliga medarbetare arbetar för att nå visionen 
om ett tryggt och säkert samhälle för alla. Inom 
förbundsområdet bor det 
58 590* kommuninvånare den 2022-07-01.   

Förbundet har fyra brandstationer som är geografiskt 
utspridda över området i orterna Stenungsund, 
Skärhamn, Kållekärr och Lilla Edet. Inom område Tjörn 
har förbundet även fyra räddningsvärn placerade på 
Dyrön, Klädesholmen, Härön och Åstol. 

Förbundets styrs genom en politisk direktion 
med förtroendevalda representanter från 
medlemskommunerna (2+2 från varje 
medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehas under pågående 
mandatperiod av Stenungsunds kommun. 

Presidiet
Agneta Pettersson Bell (ST), Ordförande, Stenungsund
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn

Ledamöter
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Rikard Larsson (S), Tjörn
Harry Berglund (S), Lilla Edet

Ersättare
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund 
Peter Andersson (L), Tjörn 
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Anna-Lee Alenmalm (M), Lilla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet

* Källa: SCB Folkmängd 1 juli
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Händelse av väsentlig 
betydelse, påverkan 
på de finansiella 
rapporterna 

Förhöjd beredskap  
En militär invasion påbörjades under februari 
månad i Ukraina. Regeringen, Försvarsmakten 
och Säkerhetspolisen kunde konstatera att det 
säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt hade 
försämrats och att det fortsatt kunde komma att 
handla om en snabb händelseutveckling. Situationen 
innebär ett förändrat säkerhetshot i Sverige. 
Det bedömdes finnas en risk för att även 
räddningstjänstverksamhet kunde störas ut och/eller 
att informationspåverkan och ryktesspridning kunde 
komma att ske i syfte att minska förtroendet för 
SBRF:s verksamhet. 
Åtgärder vidtogs för att skapa robusthet i enlighet 
med identifierade risker och sårbarheter. Förbundet 
behövde även se över kontinuitetshanteringen, 
det handlade om att upprätthålla en verksamhet 
även i händelse av störningar. Det omfattade det 
förebyggande arbetet och insatser i skarpt läge. 
Beredskapsplanering, med syfte att växla upp SBRF:s 
förmåga inom höjd beredskap och ytterst under krig, 
bygger på en robust krisberedskap och planering för 
kapacitetshöjande åtgärder.
Förbundet har säkerställt en förmåga att 
kunna bedriva verksamhet samt fullfölja 
räddningstjänstuppdraget om eventuell förhöjd 
beredskap aktiveras framledes.

Samverkan
Sedan 1 oktober 2019 samarbetar fem 
räddningstjänster (Räddningstjänsten Storgöteborg, 
Alingsås Vårgårda Räddningsförbund, Bohus 
Räddningsförbund, Öckerö Räddningstjänst samt 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund) utifrån 
en gemensam ledning av räddningsinsatser och 
beredskapshållning som styrs från ledningscentralen 
vid Gårda brandstation i Göteborg. Under hösten 
2021 gick arbetet in i en ny fas då ytterligare två 
räddningstjänster anslöts sig till samarbetet och 
namnet ändrades till Västra Räddningsregionen (VRR). 
 
Det finns ett antal grupper i VRR som jobbar i projekt 
för att likställande av räddningstjänsterna främst 
när det gäller utbildning av högre befäl, ledning, 
utrustning med mera. 
SBRF är representerade i samtliga arbetsgrupper.

Ingångna avtal 
Under perioden har få avtal upprättats.  
Förbundet har upprättat ett övergångsavtal med 
Industrins räddningstjänst i Stenungsund (IRIS). 
Avtalet möjliggör för IRIS att bland annat kunna 
använda SBRFs resurser och utrustning under 2022.  
IRIS kan även avropa instruktörshjälp för 
övningsverksamhet eller annan kompetens från SBRF 
i detta avtal.
SBRF och IRIS har även tecknat ett hyresavtal 
avseende del av varmgarage i Stenungsund. 

Större investeringar
För att säkerställa förutsättningar för god arbetsmiljö 
har förbundet bland annat investerat i ny utrustning 
för fysisk träning på brandstationen i Kållekärr. 
Det har även upphandlats nya moderna lättare 
hjälmar till samtliga anställda brandmän i förbundet.
Fordonsinvesteringar har genomförts. En ny 
ledningsbil som ska användas av CSR i beredskap har 
levererats, samt att upphandling för ny lastväxlare är 
påbörjad. 
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Stort larm - brand i båt 
Dyrön södrahamnen
Den 24/6 kl.17:40 inkommer larm om brand i båt ute 
i södra hamnen på Dyrön. Ledningscentralen larmar 
Sjöräddningssällskapet (SSRS), räddningsvärnet på 
Dyrön och räddningsstyrkan från Tjörn. 

Styrkan från Tjörn befinner sig redan tillsammans med 
SSRS ute på en båt bara några minuter från Dyrön då 
de precis avslutat ett annat ärende. 
Under framkörning ges information om att det brinner i 
ett spritkök ombord på en mindre båt i hamnen. 
Framme i hamnen identifieras båten direkt med 
båtägaren ensam kvar ombord. 
Rökdykare sätts in för att kontrollera och säkerställa 
skadeutbredningen av händelsen. 

Branden startade i ett spritkök ombord på båten och 
spred sig snabbt. En kvinna från en av grannbåtarna 
ser händelseförloppet och agerar snabbt. Hon greppar 
tag i pulversläckaren från sin båt och tar sig till den 
brinnande båten där hon påbörjar släckning.  

 

Under sin släckningsinsats får kvinnan i sig en 
begränsad mängd brandrök. Kvinnan är medtagen 
men tar sig upp på bryggan där hon senare 
blir omhändertagen av räddningspersonalen. 
Kvinnan får följa med SSRS till Rönnäng för vidare 
omhändertagande av ambulanspersonal. 

Denna form av händelser kan snabbt sprida sig 
till angränsade båtar och bebyggelse om man inte 
hanterar det så rådigt som kvinnan på grannbåten 
gjorde. Den direkta insatsen med pulversläckaren 
följt av styrkornas hantering medförde att branden 
inte spred sig till intilliggande båtar. I gästhamnar och 
småbåtshamnar ligger de flesta båtarna tätt och en 
ytterligare stor risk att ha i beaktning är de gasolflaskor 
som finns ombord på många av båtarna.  
 
Tack vare kvinnans snabba och beslutsamma agerande 
fick denna händelse en bra utgång. Begräsningen 
av branden med pulversläckaren var avgörande för 
händelseförloppet. 
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Styrning och uppföljning 
av verksamheten
Förbundsordningen reglerar att medlemssamråd ska 
hållas efter behov, dock minst en gång per år.
Ekonomisk uppföljning sker kontinuerligt. 
En tertialrapport upprättas per april samt en 
delårsrapport per augusti. Året summeras 
i en årsredovisning. Delårsrapporten och 
årsredovisningen innehåller övergripande 
analyser samt uppföljning av mål och resultat. 
Rapporterna upprättas och godkänns av 
direktionen. Delårs- och årsredovisningen lämnas 
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. Revisorerna avger revisionsberättelse 
till respektive förbundsmedlemmars fullmäktige. 
Revisionsberättelsen samt årsredovisningen skickas 
till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 
för godkännande och för årsredovisningen även 
bevilja ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

Direktionen har antagit två finansiella mål och fyra 
inriktningsmål vilka är fördelade på 8 prestationsmål
för verksamheten 2022. Dessa mål följer det för 
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor och är uppdelade på operativ 
och förebyggande verksamhet.

Centrala styrdokument 
Räddningstjänstens uppdrag styrs utifrån nationella 
lagar och regler, myndighets- och politiska beslut 
samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom 
egen organisation. Det syftar till att strukturera och 
organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp 
och redovisas. Handlingsprogram ska upprättas i 
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser 
och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser. Direktionen fastställer 
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet utgör 
även underlag för statens tillsyn av verksamheten. 
Förbundsordningen anger ansvarsområden och 
roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska 
sammansättningar för förbundets styrning. Den 
fastställs av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun. 

 

Förslag till årliga verksamhetsmål med tydlig 
avgränsning och syfte bereds gemensamt av 
ledningsgruppen och fastställs av Direktionen. 
Dokumentet beskriver övergripande mål 
och inriktning för arbetet utifrån beslutat 
handlingsprogram. Inriktningen kan komma 
att förändras beroende på politiska beslut och 
verksamhetsmässiga behov.

Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten 
ser ut i olika frågor inom verksamheten, där dessa 
inte finns reglerade i lag eller förordning. Dokumentet 
fastställs av direktionen. 

Inom förbundet finns ett antal styrdokument för 
styrning och önskad målbild. Styrdokumenten 
utgörs av politiska, organisatoriska, ekonomiska och 
administrativa beslut. 

Rutiner och riktlinjer avser interna regelverk för 
verksamheten och fastställs genom chefsbeslut.
Ett löpande arbete pågår med översyn av befintliga 
styrdokument samt framtagande av nya dokument 
och riktlinjer utifrån förändrad lagstiftning eller 
verksamhetsmässiga behov.
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Måluppföljning
Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. 
SBRF:s vision är ett säkert och tryggt samhälle för alla 
som bor, verkar och vistas i förbundets område.  
Visionen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” 
införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte att 
skapa en bättre vardag för medborgarna i  
medlemskommunerna. För verksamhetsåret 2022 har 
direktionen antagit två finansiella mål och fyra inrikt-
ningsmål vilka är fördelade på 8 prestationsmål. 

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stipulerar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Inriktningsmål
Målen som defineras i SBRFs handlingsprogram 
utgör i varje års verksamhetsplan inriktningsmål för 
verksamheten och beskriver syfte samt inriktning och 
är ett uttryck för den politiska viljan. Inriktningsmålen 
är en del av budgeten och stäms av både i hel- och 
delårsbokslut.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet, 
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en 
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett 
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I 
förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
mål från 0 till 100 % där 100 % betyder att målet är 
helt uppfyllt. För att få en indikation på hur bra ett 
säkerhetsmål uppfylls räknas ett medelvärde ut för 
de mål som lyder under inriktningsmålet. Om ett mål 
ej uppfyllts till 100 % skall en förklaring redovisas. 
Utvärderingen skall vara utförd inför framtagandet 
av den årliga verksamhetsplanen. Ansvarig för att 
utvärdering av måluppfyllnad utförs är dels chef 
för förebyggande (mål för förebyggande skydd mot 
olyckor) samt chef för operativ verksamhet (mål för 
operativ räddningstjänst).

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 50% samt att utfallet för inriktningsmålen 
per augusti uppskattas till 38%. Med anledning 
av ovanstående resultat samt tillsammans med 
periodens resultat uppnås inte god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsutredningen beskrivs vilka 
åtgärder som kommer att vidtas. 
Prognos av måluppföljningen för helåret pekar
på att de finansiella målen uppfylls till 50%, de
förebyggande målen uppfylls till 86% samt att de
operativa målen uppfylls till 79%.
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Finansiella mål

1 Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget.
2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Finansiella mål Utfall Prognos Kommentar

1 100% 100%
Utfallet för perioden är att 
egenfinansiering uppgår till 9 %, vilket 
innebär att målet är uppfyllt till 100%

2 0% 0%

Reinvesteringar har skett under perioden. 
Förbundet progostiserar ett underskott 
och därmed uppfylls inte målet att 
reinvesteringar ska finansieras med egna 
medel. 

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-C Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig mot
bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.

Prestationsmål operativt
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att kunna
ge råd till den enskilde.

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Utfall Prognos Kommentar

1C 10% 75%

Från och med höstterminen 2022 
kommer SBRF åter vara i fas för att 
samtliga skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 i 
medlemskommunerna ska få kunskaper 
enligt prestationsmål 1-C. Upplägget är 
att fokusera på årskurs 2 och 5 under 
höstterminen och årskurs 8 under 
vårterminen i Lilla Edet och Stenungsund. 
På Tjörn är fokus 2:or och 8:or på hösten 
och 5:or på våren. Anledningen till att 
arbetet med skolbarnen (enligt 1-C) inte 
har kommit i gång i alla SBRF:s kommuner 
under våren är att fokus har legat på att 
uppdatera/uppnå operativ kompetens för 
utryckningsstyrkorna.

1E 75% 100%

All operativ personal har under våren 
läst in sig på det nya BKA-material 
Brandskyddsföreningen lämnat ut och 
MSB:s material gällande brandfarliga varor 
i hemmet. Detta kommer även fortlöpa till 
hösten för att säkerställa att all operativ 
personal tagit del av kunskapen.
Prognosen är att all operativ personal i 
förbundet har grundläggande kunskaper 
om att förebygga bränder och olyckor
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Inriktningsmål 2: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred.

Prestationsmål förebyggande
5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid kemisk industrimed avseende på den petrokemiska indu-
strin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
och lagen om brandfarliga varor skall vara prioriterat i tillsynsplanen.

Prestationsmål operativt
5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på skred i Lilla Edets kommun.

Risknivån för invånare och
besökare skall ej öka och
om möjligt minska med
avseende på olyckor med
farliga ämnen och ras/
skred.

Utfall Prognos Kommentar

5A 50% 100%
Samtliga planerade åtaganden som är 
kopplade till tillsynsverksamheten har 
utförts under perioden. Målet kommer att 
uppnås.

5F 50% 100%

Förbundet håller på att ta fram dokument 
och underlag för att kunna upprätta 
insatsplaner gällande skred i Lilla Edets 
kommun.
Insatsplanerna avseende skred kommer 
under hösten att färdigställas och 
implementeras i förbundet.

Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till större och
mer omfattande brand

Prestationsmål förebyggande
6-B Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen 
tillsynsplan som skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande 
brand.
6-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar med avseende på skydd mot brand.

Prestationsmål operativt
6-G Räddningsvärnspersonalen skall särskilt utbildas i skydd mot brandspridning i brandfarlig bebyg-
gelse.

Risknivån för invånare och
besökare skall ej öka och
om möjligt minska med
avseende på olyckor med
farliga ämnen och ras/
skred.

Utfall Prognos Kommentar

6B 33% 100%
Enligt tillsynsplanen skall ett objekt i varje 
medlemskommun tillsynas med syfte att 
förhindra stora och omfattande bränder.
Målet kommer att uppnås.
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6C 20% 70%

Utbildningar i systematiskt 
brandskyddsarbete har kontinuerligt 
genomförts under första halvåret 2022 
och kommer att fortsätta utföras enligt 
plan även under resterande del av 2022. 
Utbildningar i brandkunskap för alla (BKA) 
har inte erbjudits under första halvan av 
2022 men genomförs nu och kommer 
att genomföras resterande del av året. 
Anledningen till att BKA-utbildningar inte 
kom igång under våren är att fokus har 
legat på att uppdatera/uppnå operativ 
kompetens för utryckningsstyrkorna.

6G 50% 100%

Under våren har förbundet genomfört 
utbildningar för att öka kunskapen mot 
brandspridning i brandfarlig bebyggelse 
inom den nybildade CIP verksamheten. 
Denna verksamhet innefattar idag 
invånare från Flatholmen. Förbundet har 
även inplanerat utbildningar under hösten 
som är riktade mot värnen på Härön, 
Klädesholmen, Åstol och Dyrön. Även en 
ny CIP på Tjörnekalv planeras att utbilda 
under hösten. Prognosen är att vi kommer 
att uppnå målet.

Inriktningsmål 4: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom godtag-
bar tid och på ett effektivt sätt

Prestationsmål operativt
Framtagande av insatsplaner

Räddningsinsatser ska
påbörjas och genomföras
inom godtagbar tid och på
ett effektivt sätt

Utfall Prognos Kommentar

4-1 15% 20%

Inga nya insatsplaner har tagit fram under 
våren.
Insatsplanerna avseende skred kommer 
under hösten att färdigställas och 
implementeras i förbundet. Prognosen är 
att förbundet inte kommer att nå upp till 
prestationsmålet.
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Utfallet till och med augusti är negativt och uppgår 
till 4 029 tkr, vilket är bättre vid en jämförelse med 
utfallet för samma period föregående år.
Prognosen för 2022 är – 4 200 tkr.

Det negativa resultatet uppstår till följd av en rad 
faktorer, bland annat kostnader för förhöjd beredskap 
med anledning av invasionen i Ukraina.

En beredskapsplanering upprättades med syfte 
att utöka SBRF:s förmåga inom förhöjd beredskap 
och ytterst under krig samt bygger på en robust 
krisberedskap och planering för kapacitetshöjande 
åtgärder. Det blev därav mycket viktigt att säkerställa 
kontinuiteten totalt sett i verksamheten i SBRF:s 
område och det var mycket att vinna på att tänka 
efter, före det händer och tidigt påbörja arbetet.
Av den anledningen upprättades ett särskilt 
Inriktningsbeslut (SIB) för förbundet. I beslutet 
är behoven specificerades för förbundets 
fortsatta beredskapsarbete. Direktionen för 
SBRF gav uppdraget till ledningen att genom 
ett tjänsteutlåtande beskriva arbetet och dess 
prognostiserade ekonomiska utfall, då den kostnaden 
hamnade utöver beslutad budget för verksamhetsåret 
2022. Tjänsteutlåtandet ligger nu som ett ärende 
hos medlemskommunerna för vidare beslutande av 
tillskjutande ekonomiska medel.

Under året har medlemskommunerna beslutat att 
godkänna en tilläggsbudget på 12 300 tkr för 2022. 
Tilläggsbudgeten består av flera delar, en permanent 
ökning av heltidspersonal för att möjliggöra för 
den operativa förmågan och för att möta den 
grundläggande kommunala räddningstjänstförmågan 
enligt Lagen om skydd mot olyckor LSO. Vidare 
är tillfälliga tjänster beslutade för budgetåret, där 
organisationen för merparten av dessa är i drift.

Förbundet har fortsatt svårigheter att tillsätta 
Räddningspersonal i beredskap (RIB). För att 
bibehålla den operativa förmågan har detta 
inneburit högre kostnader för inköp av personal 
främst inköp av heltidspersonal och vikarier för 
att säkerställa bemanningen, vilket avspeglar sig 
i högre tim, beredskap och övertidskostnader. 
Rekryteringsprocessen med heltidspersonal har 
varit i konkurrens med andra räddningstjänster och 
beräknas vara klar i september-oktober.

Under perioden har skadestånd betalats till 
Brandmännens Riksförbund (BRF) samt till fyra 
brandmän med anledning av arbetsdomstolens dom 
2022-05-11 för brott mot anställningsskyddslagen. 

Därutöver är de största kostnadsdrivande posterna 
ökad kostnad för hjälp till annan räddningstjänst, 
utbildningskostnader för RIB, ökade kostnader för 
drivmedel samt reparation av fordon. Årets utfall för 
kapitalkostnader är bättre än vad som budgeterats 
då planerade investeringar inte genomförts i den takt 
som planerats. 

I likhet med ökade lönekostnader har kostnader 
för pensioner ökat. Avvikelsen är 600 tkr. 
Pensionskostnaden baseras på uppgifter från KPA 
pension per 2022-08-31. 

Intäkterna för perioden är bättre än budget bland 
annat påverkat av högre intäkter för automatiska 
brandlarm, samt intäkter i samband med det 
övergångsavtal för 2022, som tecknats mellan SBRF 
och Industriernas räddningstjänst i Stenungsund, IRIS. 

Avstämning av balanskrav, tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
tom 
aug

Årets resultat enligt resultaträkningen  507 -4 832 -2 413 -3 750  10 488 -4 029 

 - Samtliga realisationsvinster - - - - - -

 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - - - -

 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - - -

 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - - -

 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 507 -4 832 -2 413 -3 750 10 488 -4 029

 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - - -

 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - - -

Balanskravsresultat  507 -4 832 -2 413 -3 750  10 488 -4 029 
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Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat ska det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998.

Balanskravresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna har överstigit intäkterna. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen täckas 
inom tre år. Förväntad prognos på helår 2022 är 
negativ med 4 200 tkr. Direktionen för SBRF kommer 
att hemställa hos medlemskommunerna om reglering 
av underskott när resultatet för 2022 är känt.

Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med  
4 029 tkr. Verksamhetens intäkter (exklusive 
kommunbidrag) för perioden uppgår till 4 606 tkr att 
jämföra med föregående år då intäkter var  
10 771 tkr. Intäkterna har minskat till följd av 
industriavtalets upphörande 2021-12-31.

Intäkterna har påverkats positivt då 
externutbildningar, efter pandemin, har genomförts i 
större omfattning jämfört med föregående år. Likaså 
har det varit möjligt att utföra tillsyn på fler objekt 
jämfört med samma period föregående år.
Intäkter för obefogade automatiska brandlarm samt 
sanering efter olycka är högre jämfört med budget.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet, ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen.
Slutreglering har skett avseende samverkansavtalet 
mellan förbundet och industrierna.
Statsbidraget avseende kompensations för höga 
sjuklönekostnader med anledning av Covid-19 ligger i 
paritet mot 2021.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår 
till 54 695 tkr, vilket är i nivå med samma period 
2021. Personalkostnaderna är den enskilt största 
kostnadsposten och utgör ca 70% av förbundets 
totala kostnader. Förbundet har fortsatt svårigheter 
att rekrytera RIB i den omfattning som krävs. För 
att bibehålla den operativa förmågan har detta 
inneburit högre kostnader för inköp av personal, 
vilket avspeglar sig i högre tim, beredskap och 
övertidskostnader än budgeterat.

Pensionsavsättning baserad på uppgifter från KPA 
pension per 2022-08-31 har ökat mot budget med  
600 tkr.

Övriga kostnader har ökat med drygt 10% jämfört 
med budget där de största kostnadsposterna är 
kostnader för förhöjd beredskap i samband med 
invasionen i Ukraina. Skadeståndsersättning till 
Brandmännens riksförbund samt till fyra brandmän 
efter dom i Arbetsdomstolen. 
Även kostnader för utbildning, drivmedel, reparation 
av fordon samt ersättning till annan räddningstjänst 
för större räddningstjänsthändelser är högre än 
budgeterat. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre 
än budgeterat då flera investeringar skjutits på 
framtiden.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår till
36 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 25 tkr.

Avskrivningar och investeringar
Periodens avskrivningskostnader är bättre än budget 
med 235 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats 
under året då flera större investeringar flyttats 
framåt i tiden. Under året har förbundet investerat 
en ny personbil, rökdykarradio, båt, gymutrustning 
samt brandmannahjälmar. Under perioden har ej 
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats.

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet sam avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun. 
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 13 085 tkr.

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår till  
3 155 tkr. Reverslån på 2 287 tkr finns upptagna med 
ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga 
anläggningstillgångar.
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av 
anläggningstillgångar från medlemskommunerna. 
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån 
mot respektive kommun. Reverslånen amorteras
i takt med avskrivningarna av tillgångarna med en
internränta om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets
tillgångar som finansierats med eget
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten för perioden uppgår 
till – 13,3%. Förbundet har inga övriga förpliktelser i 
form av panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.

SBRF har fortsatt utmaningar med att rekrytera 
personal till RiB-verksamheten. Denna verksamhet 
med brandmän i beredskap bygger på att personen 
har annan huvudsaklig arbetsgivare men ska 
kunna rycka ut vid larm. Rekryteringsproblem inom 
förbudsområdet beror delvis på att kommuninvånare 
pendlar ut från bostadsorten till arbete på annan ort, 
vilket innebär att beredskap inte kan hållas dygnets 
alla timmar. Ledningen har på direktionens uppdrag 
tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera 
och ta fram riktlinjer för hur organisationen skall 
rekrytera och behålla RiB-personal på ett effektivt och 
hållbart sätt för framtiden. I arbetsgruppen ingår även 
RiB-personal.

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är den 
enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste 
förstärkningsstyrka från brandstation cirka 20
minuter bort och räddningsvärnet finns för att kunna 
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja 
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt 
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal 
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2022-07-31 till 49 personer.

Till skillnad från de fyra brandstationerna i förbundet 
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brand-boden inom en viss tid efter att larmet 
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga 
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brand-boden. Räddningsvärnen är 
till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser 
inom IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), annan typ 
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av 
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården 
såsom lyft- och bärhjälp och IVPA.

Arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
fortlöper inom förbundet och ute i verksamheten 
för att säkerställa för den fysiska såväl som 
för den psykosociala arbetsmiljön ständigt 
förbättras. Förbundet följer fortsatt upp tidigare 
enkätundersökning från 2021 avseende den 
organisatoriska-och psykosociala arbetsmiljön (OSA) 
ute i verksamheten och där jobbar man fortsatt 
med de delar som finns att utveckla eller ytterligare 
förbättra. De delar som både berör SAM, OSA och är 
av förbundsövergripande karaktär behöver ledningen 
fortsatt beakta vissa av de delarna inför kommande 
verksamhetsövergång till Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg (RSG) under hösten och framledes i en 
ny organisation.
Förbundet har påbörjat det förberedande 
arbetet för organisationen inför en kommande 
verksamhetsövergång till RSG i olika delar som även 
kan komma att beröra arbetsmiljön och där många 
frågor samt processer kan komma att påverka 
förbundets alla medarbetare framledes under 
kommande år. Här behöver förbundet fortsätta 
den goda dialogen med medarbetare, fackliga 
representanter, huvudskyddsombud inom SBRF och i 
RSG samt alla medlemskommuner i SBRF, det för att 
säkerställa arbetsmiljön framåt i ett nytt förbund.

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för 
det samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar 
därför aktivt med att ha en integrerad mångfald och 
jämställdhet i hela organisationen.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 juli 2022 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 73 personer.
Antalet tillsvidareanställda var 63 stoch antalet 
visstidsanställda var 10 st. Anställda på RiB- avtalet 
uppgick vid mättillfället till 47 personer.

Totalt antal anställda

Antal 
anställda

jan-juli 2022 jan-juli 2021

Män 111 162
Kvinnor 9 9
Totalt 120 171

Sysselsättningsgrad
Av de 63 tillsvidareanställda har 62 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 99,6%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-juli 2022 var  
2,35 % vilket är en minskning med 1,58 % jämfört 
med 2021. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken är 
framtagen den 31 juli och gäller månadsavlönade (AB) 
alla anställningsformer.

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-juli 
2022

jan-juli 
2021

< 29 år 2,0 % 1,01 %
30-49 år 2,83 % 4,08 %
> 50 år 1,29 % 5,99 %
Totalt 2,35 % 3,93 %

 

Löneöversyn
Löneöversynen 2022 gav för brandmän och 
tjänstemän på AB 1,92 % och förhandlingen för 
Räddningspersonal i beredskap (RiB) är inte klar.

Antal anställda uppdelade på månadsavlönade och räddningspersonal i beredskap.Antal anställda uppdelade på månadsavlönade och räddningspersonal i beredskap.

                Månadsavlönade Räddningspersonal i Beredskap (RiB

                 Kommunala styrkor                Industristyrka

År jan-juli 2022 jan-juli 2021 jan-juli 2022 jan-juli 2021 jan-juli 2022 jan-juli 2021

Män 65 71 46 58 0 33
Kvinnor 8 8 1 1 0 0
Totalt 73 79 47 59 0 33

 
Observera att de som 2021 var RIB inom Industristyrkan är sedan 220101 är anställda på IRIS.
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Resultaträkning, tkr
Bokslut Utfall Utfall Budget Prognos 

avvikelse
2021 202108 202208 2022 2022

Verksamhetens intäkter 16 409 10 750 4 557 5 188 1 260
Verksamhetens kostnader -80 838 -53 610 -53 263 -71 793 -5 660
Avskrivningar -2120 -1 320 -1 432 -2 500 200
Verksamhetens nettokostnader -66 549 -44 180 -50 138 -69 105 -4 200
Kommunbidrag 55 729 37 154 46 096 69 144 0
Kommunbidrag 2021 reglerar 
underskott 2021

10 865 - - - -

Kommunbidrag återställande 
underskott 2017-2020

10 488 - - - -

Statsbidrag Covid-19 21 21 49 - -

Verksamhetens resultat 10 554 -7 005 -3 993 39 -4 200
Finansiella intäkter 30 - 8 - 0
Finansiella kostnader -96 -50 -44 -39 0
Resultat efter finansiella poster 10 488 -7 055 -4 029 0 -4 200
Årets resultat *10 488 -7 055 -4 029 0 -4 200

*Årets resultat återställer det negativa egna kapitalet

Bokslut Utfall Utfall
2021 202108 202208

Maskiner och inventarier 15 164 14 126 15 773

Anläggningstillgångar 15 164 14 126 15 773
Kortfristiga fordringar 15 809 23 564 4 891

Plusgiro Nordea - - 9 603

Omsättningstillgångar 15 809 23 564 14 494
TILLGÅNGAR 30 973 37 690 30 267
Ingående eget kapital -10 488 -10 488 0

Årets resultat 10 488 -7 055 -4 029

Eget kapital 0 -17 543 -4 029
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 9 335 9 030 10 530

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 2 265 2 191 2 555

Avsättning för pensioner och liknande 11 600 11 221 13 085
Checkräkningskredit 6 215 11 326 6 494

Långfristiga skulder 2 875 3 390 2 287

Kortfristiga skulder 10 283 29 296 12 430

Skulder 19 373 44 012 21 211

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 30 973 37 690 30 267

Soliditet 0,0% -46,5% -13,3%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr
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Kommentarer till 
augustiresultatet och 
prognos 2022
Verksamhetens resultat för perioden är negativt 
och uppgår till 4 029 tkr. Avvikelsen påverkas bland 
annat av bland annat kostnader till följd av förhöjd 
beredskap med anledning av invasionen i Ukraina.

Högre personalkostnader inom den operativa 
enheten uppstår delvis på grund av att förbundet 
har fortsatt svårigheter att rekrytera RIB i den 
omfattning som krävs. Rekryteringsprocessen med 
heltidspersonal har varit i konkurrens med andra 
räddningstjänster och beräknas vara klar i september-
oktober.

Vidare har en skadeståndsersättningen till BRF 
och brandmän är merkostnader som belastat 
verksamheten under perioden.
 
Periodens avskrivningskostnader är bättre än budget 
med 235 tkr. 

Pensionsavsättning baserad på uppgifter från KPA 
pension per 2022-08-31 har ökat mot budget med  
600 tkr.

Förtroendevalda 
Periodens utfall för arvoden till förbundets
förtroendevalda är positivt med 140 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre  
arvodeskostnader.

Förbundsövergripande
Förbundsövergripande som innefattar kostnader 
för förbundsledning, administration samt 
förbundsövergripande verksamhet, 
har en prognostiserad avvikelse på 450 tkr.

Förbundet har tillsatt de tillfälliga tjänster som 
beslutades under 2022. Kostnader som belastat 
verksamheten under perioden är merkostnader för 
förhöjd beredskap med anledning av invasionen 
i Ukraina. Skadeståndsersättning har betalats ut 
till Brandmännens riksförbund, BRF, samt till fyra 
brandmän har efter dom från Arbetsdomstolen 
avseende brott mot anställningsskyddslagen.

Övriga kostnader är i nivå med budget, med både 
positiva och negativa avvikelse. Nämnas kan är att 
utfallet för företagshälsovård är lägre medan utfallet 
för fastighetsrelaterade kostnader är högre än 
budget. 

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett 
underskott på 3 645 tkr. Underskottet för den 
operativa verksamheten förklaras främst med 
högre personalkostnader än vad som budgeterats.  
Förbundet har fortsatt svårigheter att rekrytera 
RIB i den omfattning som krävs. För att bibehålla 
den operativa förmågan har detta inneburit högre 
kostnader för inköp av personal, vilket avspeglar 
sig i högre tim, beredskap och övertidskostnader 
än budgeterat. Rekryteringsprocessen med 
heltidspersonal har varit i konkurrens med andra 
räddningstjänster och beräknas vara klar i september-
oktober.

Tkr Bokslut 
2021

Utfall tom 
202208

Budget 
tom 

202208

Avvi-
kelse

Prognos 
avvikelse 

2022

Förtroendevalda -452 -225 -365 140 150
Förbundsövergripande -15 305 -13 394 -13 270 -124 450

Operativ avdelning -43 713 -32 994 -29 349 -3 645 -4 400
Förebyggande avdelning -3 163 -1 544 -1 446 -98 200
Avskrivningar -2 120 -1 432 -1 666 234 200

Nettokostnad -64 753 -49 589 -46 096 -3 493 -3 400

Finansverksamhet 53 867  45 511 46 096 -585 -800

Statsbidrag Covid-19 21 49 - 49 0

Kommunbidrag reglerar 2021 års underskott 10 865 - - - -

Kommunbidrag återställande 2020 års underskott 10 488 - - - -

Årets resultat 10 488 -4 029 0 -4 029 -4 200
Årets resultat 2021 återställer det negativa egna kapitalet, se balansräkning

DRIFTSREDOVISNING
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LÄGG IN BILD

Även beredskapsersättningar för Insatsledare (IL)och 
Chefs och stabsresurs i beredskap (CSR) är kostnader 
som påverkar det negativa utfallet. Vidare har även 
vikariekostnader och utbildningskostnader för 
personal som varit på utbildning ökat.
Under perioden har kostnader för reparation av 
fordon samt ökade drivmedelskostnader påverkat 
underskottet. Även kostnader för ersättning till annan 
räddningstjänst för större räddningstjänsthändelser 
är högre än budgeterat.

Utfallet för intäkterna för perioden har ökat, 
främst vad gäller automatiska brandlarm samt 
restvärdesräddning (RVR).

Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för perioden 
ett underskott på 98 tkr. Underskottet förklaras 
nästan till uteslutande del av minskade intäkter från 
externutbildningar, samt färre tillsynsbesök. Dock 
har efterfrågan på utbildningar ökat de senaste 
månaderna, samt att fler tillsynsbesök varit möjliga att 
genomföra vilket påverkat prognosen positivt. 

Avskrivningar
Periodens budgetavvikelse för avskrivningskostnader 
är positivt med 234 tkr. Den positiva avvikelsen beror 
till största delen på att flera av planlagda investeringar 
skjutits framåt i tiden.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner, där kostnaden efter 
prognos från KPA 2022-08-31 ökat med 600 tkr 
jämfört med budget. 

Statsbidrag med anledning av Covid-19 har påverkat
intäkterna med totalt 49 tkr.
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INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas investeringar under 2022. 

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2022

Utfall 
tom 

202208

Avvi-
kelse

Utrustning reservbil  507  507  -   

Personbil område  500  403  97 

Rökdykarradio inkl 
radio till ledningsbilen

 350  740 -390 

Brandmannahjälmar  280  93  187 

Båt  215  215  -   

Slang  200  95  105 

Gymutrustning bla 
löpband 

 150  143  7 

Ytlivdräkter  124  124  -   

Brandutrustning för CIP  100  89  11 

Övningsanläggning 
utbyte container tjörn

 90  87  3 

PPV-fläkt  79  79  -   

Träningsdörr  65  65  -   

HLR dockor  36  36  -   

Övningssimulator  24  24  -   

Pågående investeringar 
bla miljötank

 310  303  7 

Budgeterade ej 
påbörjade investeringar

 2 470  -    2 470 

Summa  5 500  3 003  2 497 

Investeringar under året uppgår till 3 003 tkr, där  
303 tkr avser pågående investeringar som kommer att 
aktiveras under 2022. Under perioden har förbundet 
investerat en ny personbil, rökdykarradio, båt, 
gymutrustning samt brandmannahjälmar. 

NOTER
Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
har använts i delårsrapport augusti 2022 som den 
senaste årsredovisningen 2021.
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Revisorerna i 
Södra Bohuslän Räddningstjänstförbund 

Till kommunfullmäktige i Stenungssund, Tjörn och Lilla Edet  

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-08-31 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 

2022-08-31 är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Bedömningen avser mål 

och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för 

verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna och de 

sakkunnigas granskning presenteras i bifogad revisionsrapport. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 

övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. 

I delårsrapporten redovisas utfallet per rapportdatum till – 4,0 mnkr (föregående år -7.0 

mnkr). Helårsprognosen ligger på -4,2 mnkr mot det budgeterade helårsresultatet enligt 

fastställd budget om 0 kr, vilket i så fall skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med 

4,2 mnkr. 

Vi gör följande iakttagelser: 

 att balanskravet beräknas till – 4,2 mnkr vid årets slut 

 att de finansiella målen bedöms uppnås till 50% 

 att verksamhetsmålen endast beräknas uppnås till 86% (förebyggande) respektive 

79% (operativa) vid årets slut 

 att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

bokförings- och redovisningslagen 

Enligt bestämmelser i Kommunallagen1 ska förbundet i budgeten ange finansiella mål och 

verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi revisorer ska bedöma 

om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de beslutade målen för den ekonomiska 

förvaltningen. Förbundet uppnår inte enligt dess egna bedömning varken de finansiella målen 

eller verksamhetsmålen och därmed inte kraven för god ekonomisk hushållning.  

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med de 

verksamhetsmässiga mål som direktionen har beslutat om. De finansiella målen som 

formulerats av direktionen bedöms komma att uppfyllas till endast 50% samt att 

verksamhetsmålen endast kommer uppfyllas delvis.  

Det grundläggande kravet att förbundet ska uppfylla det budgeterade resultatet beräknas inte 

komma att uppnås utan vara negativt. 

Vi noterar att förbundet redovisar ett negativt eget kapital om 4,0 mnkr.  

Stenungsund den 5 oktober 2022 

 

 

Hans Gillenius      Ingemar Ottosson             Anders Forsman 

                                                      
1 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2022. 
Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag 
för sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Förbundets resultat för delåret uppgår till -4 029 tkr (-7 055 tkr). 
— Förbundets prognos för resultat efter finansiella poster för helåret uppgår till  

-4 200 tkr, vilket är 4 200 tkr sämre än periodens budget. 

— Förbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till -4 200 tkr för 2022.   

— Förbundets eget kapital är negativt med 4 029 tkr (-17 543 tkr) och därmed är den 
ekonomiska situationen, i likhet med föregående år, allvarlig. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i Kommunallagen2 ska förbundet i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen. Förbundet uppnår enligt dess egna bedömning de 
finansiella målen men inte inriktningsmålen och därmed inte kraven för god ekonomisk 
hushållning. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommunala förbund ska 
upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet 
till kommunfullmäktige. 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt 
tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att 
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Direktionsbeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de beslutade målen för 
ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen på Stenungssunds kommun. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att 
motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. 
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17. 

3.2 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundet i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 
Förbundet har fastställt två finansiella- och fyra inriktningsmål, inklusive 8 
prestationsmål, för verksamheten. God ekonomisk hushållning uppnås, enligt 
förbundets uppfattning, genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.  
 
I delårsrapporten görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan 
konstateras att arbetet pågår med samtliga inriktningsmål med en färdiggrad på totalt 
38 % samt att de finansiella målen är till 50 % uppfyllda. 
 
Förbundet bedömer i delårsrapporten att det inte uppnår god ekonomisk hushållning. 

3.2.1 Finansiella mål 

De finansiella målen är att: 
- Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. industriavtal) ska uppgå till 
minst 7% av kommunbidraget.  

Under perioden har egenfinansieringen uppgått till 9% vilket innebär att målet uppnåtts 
till 100%.  

- Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.  
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Under perioden har förbundet gjort ett underskott i verksamheten och prognostiserar 
att göra så även per helåret. Då förbundet även gjort reinvesteringar har målet per 
delår inte uppnåtts och prognostiseras inte göra så per helåret.  

Vår bedömning är att förbundet inte ser ut att kunna nå båda de finansiella målen. 
Denna bedömning är i linje med förbundets egna bedömning.  

3.2.2 Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen är formulerade som inriktningsmål.  
Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera olyckor 
ska öka. 
Inriktningsmål 2: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred. 
Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och mer 
omfattande brand. 
Inriktningsmål 4: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom godtagbar tid 
och på ett effektivt sätt. 
Dessa inriktningsmål är sedan indelade i prestationsmål vilka mäts i utfall om 0 - 100%. 
Prestationsmålen är sedan i sin tur indelade i förebyggande och operativa 
prestationsmål. 
Sammantaget har förbundet gjort bedömningen att inriktningsmålen per 31 augusti är 
uppnådda till 38%. 

Vår bedömning är att det är svårt att uttala sig om förbundets möjligheter att nå 
inriktningsmålen. Förbundets egen bedömning är att de operativa och förebyggande 
prestationsmålen i hög grad kommer att vara uppnådda vid årets slut. 

3.3 Balanskravsresultat 
Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i förvaltnings-
berättelsen. Ett eventuellt negativt balanskravsunderskott ska regleras senast tre år 
efter att det har konstaterats i årsredovisningen. En åtgärdsplan ska antas för hur en 
reglering ska ske. 
Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat för 
året uppgår till -4 200 tkr.  
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3.4 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

Belopp i mnkr Utfall 
2022-08-31 

Utfall 
2021-08-31 

Budget 
2022 

Prognostiserad 
avvikelse 

2022 
Verksamhetens intäkter 4,5 10,7 5,2 1,2 

Verksamhetens kostnader -53,2 -53,6 -71,8 -5,6 

Avskrivningar -1,4 -1,3 -2,5 0,2 

Bidrag från medlemskommuner 46,0 37,2 69,1 0,0 

Återställande kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stödbidrag Covid-19 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Årets resultat -4,0 -7,0 0,0 -4,2 

Resultatet och avvikelser jämfört med budget förklaras utförligt i delårsrapporten.  
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3.5 Balansräkning  

Belopp i mnkr 2022-08-31 2021-08-31 

Anläggningstillgångar 15,7 14,1 
Kortfristiga fordringar 4,8 23,5 
Kassa och Bank 9,6 0 
Summa tillgångar 30,2 37,6 
Eget kapital exkl årets resultat 0 -10,5 
Årets resultat -4,0 -7,0 
Avsättningar till pensioner 13,0 11,2 
Checkräkningskredit 6,5 11,3 
Långfristiga skulder 2,3 3,4 
Kortfristiga skulder 12,4 29,2 
Summa eget kapital och skulder 30,2 37,6 

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning, i likhet 
med föregående år, försvagats under perioden. Förbundet har ett negativt eget kapital 
om 4 mnkr (17,5 mnkr).  

3.6 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten augusti 
2022 som den senaste årsredovisningen 2021.  
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I årsredovisningen för 2021 anges att Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen 
(KL), tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer i huvudsak 
med Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) samt de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.  

Göteborg den 5 oktober 2022 

KPMG AB 

Vilhelm Rundqvist Josefine Kjellberg 
Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-21 KS 2022/470 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Hemställan till medlemskommunerna inom Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) om utökade medel för 2022 
och 2023 
 
Dnr KS 2022/470 
 
Sammanfattning 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund som idag är medlemmar i 
kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) kommer från 
och med 1 januari 2023 att bli medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG. 
 
 Direktionen för SBRF hemställer hos medlemskommunerna om utökade ekonomiska 
medel avseende verksamhetsåret 2022 som beräknas generera ett underskott 
motsvarande 5,0 mnkr. Prognosen är uppdaterad jämfört med T2 som visade 4,2 mnkr i 
underskott. 
 
Direktionen beslutade även att hemställa om extra medel i samband med avvecklingen 
av SBFR 2023 beräknad kostnad 2022 uppgår till 3,5 mnkr och beräknad kostnad 2023 
till 4,0 mnkr i samband med avveckling 
 
För Lilla Edets del uppgår kostnaden för avveckling samt prognos 2022 till 2 484 tkr 
samt 1 169  tkr avseende avvecklingskostnader 2023. 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Direktionens hemställan om avvecklingskostnader 2022 och 2023 samt prognosticerat 
resultat hanteras i 2022 års bokslut. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå direktionens hemställan om medel avseende 
2022 på 2 484 tkr men beviljar hemställan om medel för avvecklingskostnader om 
1 169 tkr 2023 
 
 
 
Jörgen Karlsson 

170



   

sid 2/2 

Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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  Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-11-01 

Dnr:  

 

 

 

[Skriv  här] 

 

Hemställan till medlemskommunerna inom Södra 

Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) för 

utökade ekonomiska medel för 2022 och 2023. 

Förslag till beslut  
1. Direktionen för SBRF hemställer hos medlemskommunerna om utökade ekonomiska 

medel för 2022 och beräknade kostnader i samband med avveckling av förbundet 2023. 

2. Medlemskommunerna inom SBRF, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund, godkänner 

direktionens hemställan för utökade ekonomiska medel till förbundet 2022 och för 

kostnader i samband med avvecklingen av förbundet under 2023. 

Ärendet 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund som idag är medlemmar i kommunalförbundet Södra 

Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) kommer från och med 1 januari 2023 att bli medlemmar i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 

I samband med ett extra insatt medlemssamråd diskuterades det med ledningen i SBRF kring 

prognosen av underskottet avseende ekonomin för verksamhetsåret 2022, även de kostnader som 

uppskattas i samband med förbundets avveckling under 2023. 

Ledningen för SBRF fick vid mötet i uppdrag att sammanställa de beräknade kostnaderna för 

avvecklingen av förbundet under 2022 och 2023 samt att uppdatera prognosen.  

Se tabell nedan. 

 

Peter M Johansson 
Tf Förbundsdirektör SBRF 

 

Thomas Olsson 

Tf Räddningschef SBRF  
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  Diarienummer:  

 

 

 

 

 

 

Beräknade merkostnader  SBRF 2022 och 2023

Beräknad 

kostnad 

2022

Beräknad 

kostnad 

2023

Personalkostnader som avser december, utbetalas i januari 2 200

Sem o timtid som ej går över till RSG 300

Avtal och licenser 500

Kostnader för likvidation av SBRF 400

Arvode för politiker i SBRF:s direktion under år 2023 200

Personalkostnader avvecklingsorganisation 1 100

Daedalos förlängning 2023 360

Tillkommande kostnader för Soltak - 23 300

Slutrevision och avvecklingsrevision (KPMG) 2023 140

Oförutsett 1 000 1 000

Reglering enl samverkansavtal av tillgångar o skulder under 2023

Beräknade merkostnader 3 500 4 000

Beräknade merkostnader under 2022 och 2023 2022 2023

Prognos SBRF  2022 5 000

Beräknad kostnader i samband avveckling 3 500 4 000

Reglering enl samverkansavtal av tillgångar o skulder under 2023 XX

Summa 8 500 4 000

Kostnad per kommun enligt beslutad fördelningsnyckel

Lilla Edet 2 484 1 169

Tjörn 3 181 1 497

Stenungsund 2 835 1 334

Summa 8 500 4 000
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§ 149 
Delårsrapport 2022 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
(TFV) 
Dnr KS 2022/446 
 
Sammanfattning 
 
Tolkförmedling väst har översänt delårsrapport 2022 för godkännande.  
 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva 
språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 
Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av 
Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet 
 
Periodens resultat är positivt och uppgår till 4,4 mnkr, för helåret prognosticeras ett 
resultat motsvarande 2,1 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Delårsrapport 2022  
Protokollsutdrag delårsrapport 2022 
Revisorernas bedömning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 
Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mnkr 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2022 för Tolkförmedling Väst 
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Sammanfattning 
 
Tolkförmedling väst har översänt delårsrapport 2022 för godkännande.  
 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva 
språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 
Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av 
Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet 
 
Periodens resultat är positivt och uppgår till 4,4 mnkr, för helåret prognosticeras ett 
resultat motsvarande 2,1 mnkr. 
  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Delårsrapport 2022  
Protokollsutdrag delårsrapport 2022 
Revisorernas bedömning  
 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 
Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mnkr 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 2022 för Tolkförmedling Väst 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg 

samt lokalkontor i Mariestad och Borås. 

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

 

Förvaltningsberättelse 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt 

verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra 

verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, 

Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2022.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Anders Wennerlund (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som 

längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 

Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 

tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 1 117 aktiva tolkar, av dessa var 213 auktoriserade och 75 

hade även sjukvårdsauktorisation. Vid samma tillfälle hade förbundet 116 aktiva översättare, av 

dessa var 71 auktoriserade translatorer. 34 uppdragstagare var verksamma som både tolk och 

översättare. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar. Förbundet 

arbetar kontinuerligt med att rekrytera tolkar för att kunna möta kundernas behov. Förbundet 

samarbetar numera med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning. Under året har 

förbundet besökt några av dessa utbildningsanordnare i syfte att marknadsföra Tolkförmedling 

Väst vilket har resulterat i att flera nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna tolkar. Under våren 

har följande utbildningar erbjudits på distans; ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, 

”Fördjupningskurs Psykiatrin och psykisk ohälsa” samt ”Introduktionskurs” för nyrekryterade 

tolkar som tolkutbildning. Totalt har 125 utbildningsintyg utfärdats under våren. 

 

Under våren 2022 har förbundets tolkar vid två tillfällen erbjudits SRHR4-utbildning på distans. 

Totalt har 32 tolkar genomgått denna utbildning i år. Den externa utbildningsleverantören har 

tidigare enbart tillhandahållit utbildningen på plats varför ingen SRHR-utbildning genomförts 

under pandemin. Normalt genomgår 60–80 tolkar SRHR-utbildningen varje år. 

 

Innan Rysslands invasion i Ukraina hade förbundet endast några få tolkuppdrag i månaden på 

ukrainska. Då behovet vände från en dag till en annan tvingades förbundet att identifiera och 

internt snabbutbilda ett trettiotal ukrainsktalande personer för akuta tolkuppdrag. I augusti hade 

förbundet 52 ukrainska tolkar jämfört med 11 som fanns registrerade hos förbundet innan 

invasionen. Även ukrainska översättare har rekryterats för att möta det akuta behovet. 

 

 

 

 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
4 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) genomförs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, VGR, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. 
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Kunder 

Den 31 augusti 2022 hade förbundet 5 519 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99 % 

av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Upphandling nytt verksamhetssystem 

Avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har inte förlängts. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem pågår. 

 

Ökat behov av ukrainska tolkar 

Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska 

tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat 

balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter 

öka. Behovet av ukrainska tolkar bör framledes kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att 

inflödet av tolkbehövande på ukrainska ligger stabilt och att distanstolk företrädesvis används. 

 

Händelser efter räkenskapsperiodens slut 

Avtal skrevs i mitten av september med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Projektet för 

implementering av det nya systemet drogs i gång i slutet av september. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led.   

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 %. 

0,9 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

8,1 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 %. 

22,4 % ≥18 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,1 % ≥65 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 
67,6 % ≥65 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 83 >85  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Prognos 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

63 %. 

70,3 % ≥63 % 
 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Distanstolkningen har under året legat på en 

stabil och hög nivå vilket innebär att tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktiskt tolktid. 

Den höga andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar 

med högre kompetens fortsatt är hög. Målen avseende uppdrag som utförs av auktoriserade 

tolkar förväntas uppnås. Dock kommer troligen inte målet avseende uppdrag utförda av 

utbildade tolkar att uppnås. De auktoriserade tolkarna kan på grund av den stora andelen 

distanstolkning i allt högre grad nyttjas mer effektivt och färre uppdrag har under året erbjudits 

de tolkar med lägre kompetens vilket resulterat i att tolkuppdragen generellt utförts av tolkar med 

allt högre kompetens. 

 

Tillsättningsgraden för delåret är i paritet med föregående år. Målet förväntas därmed uppnås. 

Beställningar som inkommer via digitala tjänster ökar och även detta mål beräknas därmed 

uppnås. 

 

Under året har sjukfrånvaron i förbundet varit låg och den har sedan februari inte överstigit 

målvärdet. Målet bedöms därmed uppnås. Målet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME) 

förväntas också uppnås då de två genomförda mätningarna, av årets totalt fyra, som hittills gjorts 

i år visar på fint utfall. 

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,1 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Balanskravet år 2022 indikerar ett positivt resultat uppgående till 2,1 mkr. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 

Under våren sa förbundets utvecklingsledare upp sig för att gå vidare till nya utmaningar. 

Rekryteringen av en efterträdare var klar i början av sommaren och den nya medarbetaren 

tillträdde i mitten av augusti. Även förbundets kommunikatör sa upp sig under våren, också hon 

efter många år i förbundet och för nya utmaningar hos annan arbetsgivare. Rekryteringsprocessen 

av ny kommunikatör drogs i gång innan sommaren men då tjänsten inte kunde tillsättas med 

lämplig sökande pågår en ny rekryteringsprocess i skrivande stund. 

 

Verksamhetschefen för Borås-kontoret lämnade hastigt under sommaren sitt uppdrag. 

Rekrytering pågår. Verksamhetschefen för översättningsförmedlingen är tillförordnad 

verksamhetschef för Borås-kontoret i avvaktan på tillträde av ny befattningshavare. 

 

Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en 

fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt framkommer i mätresultaten i 

Winningtemp. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till 

mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar till förbundet som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  

Per den 31 augusti 2022 hade förbundet 47 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 40 

kvinnor och 7 män. Vid samma tidpunkt var två tillsvidareanställda studielediga och fem 

föräldralediga varav fyra är partiellt föräldralediga. 

 

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet motsvarat 39 årsarbetare (åa), vilket är 

3,2 åa färre jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror på att flera tjänster 

varit vakanta under perioden. De tillsvidareanställda arbetstagarna har fram till 31 augusti arbetat 

tid motsvarande 37,3 åa och antalet timmar som utförts av timavlönad och visstidsanställd 

personal motsvarar 1,7 åa.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2022 37,3 1,5 0,2 39 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 
Figur 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

193



 

  13 (24) 

Intern 

Sysselsättningsgrad  

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron 

för årets första sju månader var 5 % 

vilket är en ökning med 0,8 

procentenheter jämfört med samma 

period föregående år. Ökningen bedöms 

ha en koppling till att förbundets 

medarbetare nu i betydligt mindre 

omfattning arbetar hemifrån och därmed 

sjukskriver sig vid sjukdomssymptom. 

Sjukfrånvaron ligger på en acceptabel 

nivå. Det finns ingen långtidssjukfrånvaro 

eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 

kostnaderna för företagshälsovård är i 

princip obefintliga. 
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Figur 4 Sjukfrånvaro 2020–2022 
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Förväntad utveckling 
Omvärld 

I slutet av 2021 var 27,1 miljoner människor på flykt i världen vilket är en ökning med 0,7 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.5 

 

Migrationsverkets senaste prognos avseende antalet asylsökande till Sverige för 2022 är  

14 000–24 000 personer. Prognosen för antalet skyddsökande från Ukraina i enlighet med 

massflyktsdirektivet är 55 000 personer för 2022. De personer som beviljats tillfälligt skydd 

förväntas vara kvar i Sverige under en längre tid. Migrationsverket spår att EU:s 

massflyktsdirektiv kommer att förlängas efter den 4 mars 2023.6 

 

Nuläge 

Under januari – augusti 2022 har förbundet 

utfört drygt 222 000 uppdrag, varav 1 064 

översättningsuppdrag. Förbundet har 

förmedlat tjänster på 114 olika språk. De 

mest efterfrågade språken är fortsatt arabiska 

och somaliska. Förbundet har dock under 

året utfört färre uppdrag på de två största 

språken jämfört med föregående år. Av de 

tio mest efterfrågade språken har förbundet 

utfört fler uppdrag på dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), albanska och turkiska 

jämfört med samma period föregående år. 

Gruppen med övriga språk har ökat med tre 

procentenheter jämfört med samma period 

2021. Utförda uppdrag på ukrainska står för 

drygt hälften av ökningen men det har också 

skett en ökning på fler mindre vanligt efterfrågade 

språk.  

 

Förväntad utveckling 

Förbundet har till och med 31 augusti utfört drygt 5 000 fler uppdrag än föregående år. 

Efterfrågan på förbundets tjänster ligger därmed åter i nivå som innan pandemin och förväntas 

fortsätta på en stabil nivå under hösten. De senaste två årens allt färre asylsökande borde ha 

resulterat i färre antal nya tolkbehövande. Hur tillströmningen av nya tolkbehövande kommer att 

se ut framöver är i dagsläget mycket svårt att förutse. Rysslands invasion av Ukraina har medfört 

en stor ökad efterfrågan av framför allt ukrainska, men även ryska tolkar. Antalet ukrainska och 

ryska tolkuppdrag är dock en mycket liten andel av förbundets totala antal tolkuppdrag. Under 

sommaren har efterfrågan på ukrainska och ryska tolkar stabiliserats. I dagsläget finns inga 

 
5 Global trends forced displacement in 2021. UNHCR. https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021. 
Hämtat 2022-08-10. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-07-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.3b1f2b651811f9cba35138b/1659078584261/Migrationsverkets%20
juliprognos%202022%20P3-22.pdf. Hämtat 2022-08-10. 

Arabiska 33%

Somaliska 13%

Persiska 6%Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Albanska 3%

Sorani 3%

Turkiska 3%

Polska 2%

Övriga 23%

Figur 5 Språkfördelning 2022 
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indikationer på att efterfrågan kommer öka i stor omfattning under hösten även om kommunerna 

tar över ansvaret. 

 

Distanstolkning har fortsatt varit den dominerande tolktjänsten under året. Tolkning på distans 

innebär färre resor, mer effektivt nyttjande av tolkens tid och därmed högre kompetens på fler 

uppdrag samt lägre kostnader för kunden. Förbundet har kontinuerligt informerat kunderna om 

distanstolkningens fördelar, ett arbete som kommer fortsätta för att bibehålla dominansen av 

tolkning på distans.  

 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket 

samt att kompetensutveckla och behålla befintliga tolkar. Förbundets samarbete med externa 

leverantörer avseende framför allt grundutbildning för tolkar fortgår. Vidareutbildning av 

befintliga tolkar sker löpande utifrån såväl kundernas som tolkarnas behov. Förbundets 

kompetensutvecklingsinsatser i egen regi sker numera på distans vilket möjliggör för samtliga 

tolkar, oavsett bostadsort, att delta. Även rekryteringsprocessen genomförs på distans och till stor 

del också digitalt. Introduktionsutbildningen för tolkar planeras under hösten att spelas in och 

därmed bli en digital utbildning. 

 

Av förbundets tolkar handplockades elva som under våren utbildades i samarbete med 

Linnéuniversitetet i syfte att engageras i förbundets nya tjänst ”Kulturdialog”. Innan semestern 

genomfördes några pilotuppdrag och under hösten är ett antal kulturdialoger inbokade för 

förbundets kunder såväl på plats som på distans. Kulturdialogen har till syfte att öka kunskapen 

och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen och i 

förlängningen främja tolksituationen. 

 

Under hösten kommer revision genomföras för fortsatt certifiering enligt FR2000. 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 

översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 

fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 

skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar har från och med 2021 en avskrivningstid på fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska 

finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel 

av andelskapitalet. 

  

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2022-01-01 2021-01-01 Prognos Budget 

  2022-08-31 2021-08-31 2022 2022 

      

Verksamhetens intäkter 1 142 280  131 487  215 560 204 000  

Verksamhetens kostnader 2 -133 690  -125 963  -207 209 -202 290 

Avskrivningar 3 -4 154  -1 111  -6 168 -6 168 

      

Verksamhetens nettokostnader 4 436  4 413  2 183  -4 458  

      

Finansiella intäkter 4 2  2  5 5  

Finansiella kostnader 5 -44  -33  -47 -47  

      

Resultat före extraordinära poster 4 394  4 382  2 141  -4 500  

      

Extraordinära poster      

      

Redovisat resultat  4 394  4 382  0  -4 500  

 

 

  

197



 

  17 (24) 

Intern 

Balansräkning 

Belopp i tkr    

 Not 2022-01-01 2021-01-01 

TILLGÅNGAR  2022-08-31 2021-08-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 4 621  10 765  

Inventarier 7 143  215  

Summa anläggningstillgångar  4 764  10 980  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 30 176  27 500  

Likvida medel 9 21 893  22 641  

Summa omsättningstillgångar  52 069  50 141  

    

Summa tillgångar  56 833  61 121  

    

    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 26 769  31 333  

Andelskapital, medlemskommuner 10 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 394  4 382  

Summa eget kapital  34 298  38 712  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 22 535  22 409  

Summa skulder  22 535  22 409  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  56 833  61 121  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr     

 Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 10 4 394 4 382 5 442  

Justering för av- och nedskrivning 3 4 154 1 111 3 173  

     

Medel från verksamheten     

före förändring av rörelsekapital  8 548 5 493 8 615  

     

Förändring kortfristiga fordringar  11 240 11 978 -1 941  

Förändring kortfristiga skulder  -8 226 -8 324 24  

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 562 9 147 6 699  

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 0 0  

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 0  

     

Finansieringsverksamheten     

Andelskapital 12 0 0 138  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -10 000 0  138  

     

Årets kassaflöde  1 562 9 147 6 837  

Likvida medel vid periodens början  20 331 13 494 13 494  

     

Likvida medel vid periodens slut 9 21 893 22 641 20 331  
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Noter 

Belopp i tkr    

     

Not 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01 

  2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    

 Förmedlingstjänster 142 246 131 479 206 913  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband 
med pandemin 0 0 0  

 Övriga intäkter 34 9 12  

 Summa 142 280 131 487 206 925 

     

     

2 Verksamhetens kostnader    

 Direktionskostnader 313 249 395  

 Sociala avgifter direktion 117 100 159  

 Personalkostnad 14 261 14 081 22 021  

 Sociala avgifter personal 4 462 4 723 6 938  

 Arvoden och ersättning tolkar 88 571 83 636 131 281  

 Sociala avgifter tolkar 18 412 15 867 25 822  

 Tolkutbildning 249 239 365  

 Lokalkostnader 2 377 2 439 3 838  

 Dator/IT/telefoni/post 1 246 1 669 2 711  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  161 84 160  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 391 2 803 4 394  

 Summa 133 560 125 890 198 084 

     

 Ersättning för revisorer    

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 75 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, 
sakkunniga 55 0 75  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 130 73 185 

     

3 Avskrivningar    

 Inventarier 4 154 1 111 3 173  

 Summa 4 154 1 111 3 173 

     

4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 2 2  

 Summa 2 2 2 

     

5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0 1  

 Övriga finansiella kostnader 44 33 42  

 Summa 44 33 43 

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de tillhör. 

     

 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    

 Pågående investeringar    

 - Nytt verksamhetssystem 0 0 0  

 Omklassificering 0 0 0  

 Summa 0 0 0  

     

 Anskaffningsvärde 12 758  12 758  12 758  

 Ackumulerade avskrivningar -4 032  -930  -930  

 Årets investering  0  0  0  

 Omklassificering från pågående investering 0  0  0  

 Årets avskrivning -4 116  -1 063  -3 101  

 Utgående bokfört värde 4 610 10 765 8 726 

     

7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600 1 600  

 Årets försäljning -161   

 Ackumulerade avskrivningar -1 248 -1 337 -1 337  

 Årets investering 0 0 0  

 Årets avskrivning -48 -48 -72  

 Summa 143 215 192 

     

8 Fordringar    

 Kundfordringar 12 351 13 396 24 788  

 Div. kortfristiga fordringar 302 -1 148  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 523 14 105 16 482  

 Summa 30 176 27 500 41 418 

     

9 Kassa och bank    

 Bank 21 893 22 641 20 331  

 Summa 21 893 22 641 20 331 

     

10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 31 333  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar -10 000 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 31 333  
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 Årets/periodens resultat 4 394 4 382 5 442  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997 3 135  

 Summa 34 298 38 712 39 910 

     

11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 745 1 798 1 439  

 Moms 5 565 5 580 8 051  

 Personalens skatter och avgifter 1 766 3 638 3 214  

 Skulder till anställda -5 -6 0  

 Upplupna semesterlöner 738 735 1 019  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 243 9 856 5 464  

 Övriga upplupna kostnader 483 808 11 571  

 Summa 22 535 22 409 30 758 

     

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2022. 

     

     

12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 138  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare 

     

 Summa 0 0 138  
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 

Budget 2022 är lagd utifrån 320 000 uppdrag och prognosen för helår 2022 baseras på ca 340 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 

Delårsutfallet för såväl förmedlingsintäkter som arvodeskostnader är högre än budgeterat och 

beror på att förbundet utfört fler uppdrag än planerat. Då efterfrågan på förbundets tjänster 

förväntas vara fortsatt hög under hösten är även helårsprognosen för såväl förmedlingsintäkter 

som arvodeskostnader högre jämfört med budget. 

 

Direktionskostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att ett av vårens två direktionsmöten 

genomförts på distans. Direktionen har beslutat att tre av fyra möten kommer att genomföras på 

distans under året vilket gör att utfallet i helårsprognosen är lägre än budgeterat.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror bland annat på att flera 

tjänster varit vakanta under året. Förbundets övriga personalkostnader har också varit lägre än 

planerat under perioden då alltmer arbete sker på distans. Helårsprognosen för 

personalkostnaderna är därmed lägre än budget.  

 

Ungefär en tredjedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror främst på att utbildningsinsatserna genomförts på distans under året. Även 

höstens utbildningsinsatser planeras ske på distans vilket resulterar i att utfallet för 

helårsprognosen är hälften jämfört med budget.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Prognosen för 

helåret följer därmed budget.  

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

haft stora kostnader kopplat till konsultstöd i samband med upphandlingen av nytt 

verksamhetssystem. Under hösten förväntas ett fortsatt behov av konsultstöd kvarstå då 

implementeringsarbetet planeras att startas upp. Helårsprognosen avseende konsulttjänster är 

därmed högre än budgeterat.  

 

Utfallet för delåret är 4,4 mkr och prognosen för helåret är 2,1 mkr. 
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INTÄKTER 
Utfall  Budget  Prognos  Budget  

jan-aug 2022 jan-aug 2022 helår 2022 2022 

Förmedlingstjänster 142 246 136 000 215 560 204 000 

Övriga Intäkter 34  0 0 

Summering 142 280 136 000 215 560 204 000 

KOSTNADER         

Direktionskostnader 431 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 845 22 528 29 000 33 792 

Arvoden uppdragstagare 106 864 104 200 164 961 156 300 

Tolkutbildning 249 533 400 800 

Lokalkostnader 2 368 2 503 3 754 3 754 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 255 1 636 2 454 2 454 

Inventarier, förbrukningsmaterial 161 227 340 340 

Administrativa och konsulttjänster 3 519 2 433 5 500 3 650 

Finansiella kostnader 4 196 4 140 6 210 6 210 

Summering 137 886 139 000 213 419 208 500 

RESULTAT 4 394 -3 000 2 141 -4 500 
Tabell 1 Utfall mot budget per 2022-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2022 

 

Förbundets investeringsverksamhet 

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett. 
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Intern 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-09-30  

 

 

 

 

 

 

Åke Björk     Christina Abrahamsson   

Ordförande     Vice ordförande 
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§ 150 
Budgetuppföljning 2022, januari-oktober 
Dnr KS 2022/128 
 
Sammanfattning 
Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat överskott 
motsvarande 50,1 mnkr vid årets slut vilket är 33,7 mnkr bättre än budgeterat.  
 
Överskottet är framförallt hänförligt till ökade prognosticerade skatteintäkter samt 
kommunalekonomisk utjämning jämfört med budget. 
 
För den skattefinansierade nämndverksamheten prognosticeras ett överskott med 2,7 
mnkr jämfört med budget. 
 

• Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott motsvarande 6,0 mnkr vid 
årets slut.  

 
• Samhällsnämnden förväntas redovisa ett överskott vid årets slut motsvarande 0,8 

mnkr.  
 

• Socialnämndens prognos vid årets slut är -18,9 mnkr.  
 

• Bildningsnämnden förväntas redovisa ett överskott vid årets slut motsvarande 
14,5 mnkr.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Controllerrapport Jan -okt 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prognostiserat balanskravsresultat för år 2022 uppgår till 50,1 mnkr. Tidigare 
avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 20 mnkr (2021). 
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen till RUR 
högst uppgå till 20 mnkr. Det prognosticerade resultatet innebär att kommunen 
förstärker sin kort -och långsiktiga finansiella ställning. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen efter oktober månader 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-15 KS 2022/128 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Budgetuppföljning Jan-okt 2022 Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/128 
 
Sammanfattning 
Budgetuppföljningen till och med februari visar på ett prognostiserat överskott 
motsvarande 50,1 mnkr vid årets slut vilket är 33,7 mnkr bättre än budgeterat.  
 
Överskottet är framförallt hänförligt till ökade prognosticerade skatteintäkter samt 
kommunalekonomisk utjämning jämfört med budget. 
 
För den skattefinansierade nämndverksamheten prognosticeras ett överskott med 2,7 
mnkr jämfört med budget. 
 

• Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott motsvarande 6,0 mnkr vid 
årets slut.  

 
• Samhällsnämnden förväntas redovisa ett överskott vid årets slut motsvarande 0,8 

mnkr.  
 

• Socialnämndens prognos vid årets slut är -18,9 mnkr.  
 

• Bildningsnämnden förväntas redovisa ett överskott vid årets slut motsvarande 
14,5 mnkr.  

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15 
Controllerrapport Jan -okt 2022 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prognostiserat balanskravsresultat för år 2022 uppgår till 50,1 mnkr. Tidigare 
avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 20 mnkr (2021). 
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen till RUR 
högst uppgå till 20 mnkr. Det prognosticerade resultatet innebär att kommunen 
förstärker sin kort -och långsiktiga finansiella ställning. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen efter oktober månader 
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Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Sektorchefer 
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§ 151 
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld 
Dnr KS 2022/451 
 
Sammanfattning 
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala 
bokföringen. Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse 
som inte är en del av kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2021-08-31 
uppgick denna ansvarsförbindelse för Lilla Edets kommun till 165 mnkr exklusive 
löneskatt De kostnader kommuner har för pensioner intjänat före 1998 kostnadsförs 
fortlöpande på utbetalningsåret. 
 
Ansvarsförbindelsen kan öka som en effekt av inflationsuppräkningar, höjda 
livslängsantaganden och räntor, samtidigt minskar skulden i takt med utbetalningarna. 
Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den pension 
som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i kommunen före 1998. 
Kommunen kan dock välja att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, där 
kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett pensionsbolag. Kostnaden för 
transaktionen belastar då det året den bokförs. Effekten blir att den årliga kostnaden för 
pensioner intjänad före 1998 kommer att minska. 
 
En inlösen av skulden i ansvarsförbindelsen innebär att;  
 
•    Pensionsskulden minskar 
•    Pensionsutbetalningar kommande år blir lägre  
•    Undanträngningseffekter i övrig verksamhet minskar 
•   Budgetering och redovisning blir enklare och den finansiella risken minskar. 
 
KPA pension har tagit fram effekter av en av partiell inlösen inklusive löneskatten på 
totalt 20 mnkr. 
 
Vid en försäkringslösning där delar av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt på totalt 
20 mnkr inlöses kommer framtida utbetalningar för pensioner att minska. Illustrationen 
nedan visar hur utbetalningarna kommer att minska under kommande år till följd av att    
kommunen väljer att lösa in ansvarsförbindelsen. Observera att flertalet av dessa 
pensioner inte är under utbetalning idag. Dessutom kommer eventuell värdesäkring av 
pensionerna att i första hand finansieras genom eventuella medel i kommunens 
individuella överskottsfond.  
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Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Lilla Edets kommun hade i delårsbokslutet en pensionsskuld som uppgick till 165 
mnkr som avser pensioner intjänade före 1998 exkl. löneskatt. Denna pensionsskuld 
redovisas inte i balansräkningen utan skulden ligger som ansvarsförbindelse. I dagsläget 
är det svårt att få någon avkastning på pengarna utan att ha ett mått av spekulation (risk) 
vilket i praktiken innebär en satsning på aktier, fonder, absolutavkastande fonder eller  
andra typer av placeringar.  
 
För 2022 prognostiseras kommunen (augusti) få ett ekonomiskt överskott på cirka 45 
mnkr vilket är ca 29 mnkr bättre än budgeterat. Om kommunen inte gör något kommer 
hela detta överskott läggas till kommunens egna kapital. 
 
Det egna kapitalet används för att finansiera kommunens investeringar, och överskottet 
innebär att kommunen behöver låna mindre pengar. Kommunallagen innehåller ett krav 
på att en kommun ska ha en ekonomi i balans. Om kommunen gör ett underskott, så ska 
detta återställas inom tre år genom överskott. Detta får som effekt att en kommun 
normalt sätt inte kan använda ett upparbetat överskott för att finansiera framtida 
underskott. Ett undantag är om kommunen tillämpar resultatutjämningsreserven. 
 
Det finns två alternativ till att lägga överskottet till det egna kapitalet. 
•    Att lägga överskottet i resultatutjämningsreserven  
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•   Att göra en partiell inlösen av pension 
 
Mot bakgrund av att Lilla Edets, i kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning 
får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20 Mkr. Tidigare års goda resultat 
innebär att kommunens RUR nu uppgår till 20 mnkr 
 
Resultatpåverkan för 2022 uppgår till ca 20 mnkr 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att partiell inlösen av intjänad pensionsrätt ska ske med ett 
belopp om 20 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-10-26 KS 2022/451 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld 
 
Dnr KS 2022/451 
 
Sammanfattning 
Vid årsskiftet 1997/1998 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. 
Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala 
bokföringen. Pensioner intjänade före detta datum hanteras som en ansvarsförbindelse 
som inte är en del av kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2021-08-31 
uppgick denna ansvarsförbindelse för Lilla Edets kommun till 165 mnkr exklusive 
löneskatt De kostnader kommuner har för pensioner intjänat före 1998 kostnadsförs 
fortlöpande på utbetalningsåret. 
 
Ansvarsförbindelsen kan öka som en effekt av inflationsuppräkningar, höjda 
livslängsantaganden och räntor, samtidigt minskar skulden i takt med utbetalningarna. 
Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den pension 
som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i kommunen före 1998. 
Kommunen kan dock välja att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, där 
kommunen försäkrar bort en del av denna hos ett pensionsbolag. Kostnaden för 
transaktionen belastar då det året den bokförs. Effekten blir att den årliga kostnaden för 
pensioner intjänad före 1998 kommer att minska. 
 
En inlösen av skulden i ansvarsförbindelsen innebär att;  
 
•    Pensionsskulden minskar 
•    Pensionsutbetalningar kommande år blir lägre  
•    Undanträngningseffekter i övrig verksamhet minskar 
•   Budgetering och redovisning blir enklare och den finansiella risken minskar. 
 
KPA pension har tagit fram effekter av en av partiell inlösen inklusive löneskatten på 
totalt 20 mnkr. 
 
 
Vid en försäkringslösning där delar av ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt på totalt 
20 mnkr inlöses kommer framtida utbetalningar för pensioner att minska. Illustrationen 
nedan visar hur utbetalningarna kommer att minska under kommande år till följd av att    
kommunen väljer att lösa in ansvarsförbindelsen. Observera att flertalet av dessa 
pensioner inte är under utbetalning idag. Dessutom kommer eventuell värdesäkring av 
pensionerna att i första hand finansieras genom eventuella medel i kommunens 
individuella överskottsfond.  
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Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Lilla Edets kommun hade i delårsbokslutet en pensionsskuld som uppgick till 165 
mnkr som avser pensioner intjänade före 1998 exkl. löneskatt. Denna pensionsskuld 
redovisas inte i balansräkningen utan skulden ligger som ansvarsförbindelse. I dagsläget 
är det svårt att få någon avkastning på pengarna utan att ha ett mått av spekulation (risk) 
vilket i praktiken innebär en satsning på aktier, fonder, absolutavkastande fonder eller  
andra typer av placeringar.  
 
För 2022 prognostiseras kommunen (augusti) få ett ekonomiskt överskott på cirka 45 
mnkr vilket är ca 29 mnkr bättre än budgeterat. Om kommunen inte gör något kommer 
hela detta överskott läggas till kommunens egna kapital. 
 
Det egna kapitalet används för att finansiera kommunens investeringar, och överskottet 
innebär att kommunen behöver låna mindre pengar. Kommunallagen innehåller ett krav 
på att en kommun ska ha en ekonomi i balans. Om kommunen gör ett underskott, så ska 
detta återställas inom tre år genom överskott. Detta får som effekt att en kommun 
normalt sätt inte kan använda ett upparbetat överskott för att finansiera framtida 
underskott. Ett undantag är om kommunen tillämpar resultatutjämningsreserven. 
 
Det finns två alternativ till att lägga överskottet till det egna kapitalet. 
•    Att lägga överskottet i resultatutjämningsreserven  
•   Att göra en partiell inlösen av pension 
 
Mot bakgrund av att Lilla Edets, i kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning 
får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20 Mkr. Tidigare års goda resultat 
innebär att kommunens RUR nu uppgår till 20 mnkr 
 
Resultatpåverkan för 2022 uppgår till ca 20 mnkr 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
att partiell inlösen av intjänad pensionsrätt ska ske med ett belopp om 20 miljoner 
kronor inklusive särskild löneskatt 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
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§ 152 
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 
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. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av finanspolicyn 
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Datum Dnr  
2022-11-03 KS 2022/466 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Revidering av Lilla Edets kommuns finanspolicy 
 
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 
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• Hantering av finansiella risker 
• Rapportering och kontroll 
• Riskinstruktion 
 
I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella riskerna. 
Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
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. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av finanspolicyn 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
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FINANSPOLICY – LILLA EDETS KOMMUN 

1. INLEDNING 
 
1.1 Syfte 
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.  
 
1.2 Målsättning 
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. 
 
1.3 Omfattning 
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 
 
I riskinstruktionen sammanfattas alla beslutade riktlinjer för de finansiella 
riskerna. Därmed blir riktlinjerna enklare att efterleva, kontrollera samt revidera. 
 
För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas 
av kommunfullmäktige. 
 
 
2. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING 
 
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall 
kommunen företrädas av namngivna behöriga personer. Skriftlig fullmakt skall 
delges de behöriga personer som, med bindande verkan i kommunens namn, har 
rätt att utföra finansiella transaktioner. Fullmakt beslutas av kommunstyrelsen. 
 
2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 
• Innehållet i finanspolicyn 
• Följa upp och vid behov förändra finanspolicyn 
• Beloppsramar och villkor för kommunkoncernens totala upplåning 
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2.2 Kommunstyrelsens ansvar 
• Följa upp och vid behov föreslå förändring av finanspolicyn 
• Kontrollera att finanspolicyn efterlevs 
• Delge fullmakt till behörig personal 
 
2.3 Kommunchefens ansvar 
Kommunchefen eller den han/hon väljer att delegera uppgifterna till, vanligtvis 
ekonomichefen, ansvarar för att: 
 
• Praktiskt hantera den löpande förvaltningen för kommunen 
• Aktivt och inom givna ramar hantera de finansiella risker som definieras i 

finanspolicyn 
• Tillse att en effektiv och fungerande organisation och ansvarsfördelning finns 
• Skapa rapporter och kontrollera att finanspolicyns krav uppfylls 
• Rapportera relevanta uppgifter om finansförvaltningen till styrelsen 
• Ge styrelsen förslag på förändringar av finanspolicyn 
 
2.4 De kommunala bolagens ansvar 
• Fastställa en finanspolicy med tillhörande riskinstruktion 
• Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella 

verksamhet och risker 
 
2.5 Borgen 
Bolag inom kommunkoncernen kan beviljas borgen för extern finansiering. 
Kommunfullmäktige beslutar om storlek på borgensram samt om den avgift som 
bolaget ska betala för erhållen säkerhet. Kommunen har en restriktiv inställning 
till borgen för lån till andra låntagare och kräver ett beslut i kommunfullmäktige 
samt att en kreditprövning görs. 
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3. HANTERING AV FINANSIELLA RISKER 
 
Kommunen utsätts kontinuerligt för ett antal finansiella risker och har valt att 
aktivt hantera och kontrollera/begränsa dessa. Riskhanteringen bör omfatta och 
hantera följande viktiga risker och exponeringar: 
 
• Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
• Tillåtna motparter 
• Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
• Ränterisk 
• Valutarisk 
• Placeringar 
• Finansiell leasing 
 
3.1 Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
Kommunen skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje 
tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall 
baseras på verksamhetens intäkter och kostnader. Definition av likviditetsreserv: 
 
• Ej bundna medel på bankkonton etc. 
• Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar 
• Outnyttjade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften 
 
I riskinstruktionen regleras storleken på likviditetsreserven. 
 
3.2 Tillåtna motparter 
För att säkerställa en trygg finansiering och hantering av finansiella risker ska 
endast motparter med högsta möjliga kreditvärdighet användas. Tillåtna 
motparter är godkända för alla delar i den finansiella verksamheten. 
 
I riskinstruktionen framgår tillåtna motparter. 
 
3.3 Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
Kommunens verksamhet innefattar omsättning av befintliga lån och krediter samt 
nyupplåning. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt 
upplåningsförfarande. Det är av största vikt att i god tid säkerställa detta. För att 
undvika kapitalbrist samt för att få en bra jämförelse av prisnivån skall all 
upplåning och kreditförfrågning, om möjligt, ske via ett antal oberoende långivare. 
 
Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma 
tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller 
refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga 
räntevillkor eller ej är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. Härigenom 
kan kapitalkostnaden för kommunen snabbt öka, eller en likviditetskris uppstå. 
För att begränsa denna risk skall förfallostrukturen och kapitalbindningstiden på 
skuldportföljen regleras. 
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I riskinstruktionen regleras: 
 
• Antal motparter 
• Enskild motparts tillåtna andel av skuldvolymen 
• Kapitalbindning 
• Förfalloprofil kapitalbindning, tillåtna förfall inom tidsperioder 
 
3.4 Ränterisk 
Variationer i det allmänna ränteläget kan leda till att kommunens finansnetto 
påverkas negativt. Ränteriskexponeringen är vid varje tillfälle summan av den 
befintliga/framtida upplåningen och den genomsnittliga räntebindningstiden i 
skuldportföljen. Ränterisken i placeringar, om sådan finns, hanteras separat under 
3.6. För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen har 
kommunen möjlighet att utnyttja räntederivat. Detta innebär att man på ett 
snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kan förändra räntebindningstiden och 
således begränsa ränterisken.  
 
Ränterisken, eller en förändring av ränteläget, kan förenklat delas upp i två delar: 
 
• Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, dvs. en 

parallellförskjutning av den korta och långa marknadsräntan.  
• Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. förhållandet mellan den korta 

och långa marknadsräntan förändras. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
 
• Antal motparter 
• Enskild motparts tillåtna andel av skuldvolymen 
• Tillåtna instrument 
• Räntebindning 
• Förfalloprofil räntebindning, tillåtna förfall inom tidsperioder 
 
3.5 Valutarisk 
Kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta. Om det uppkommer 
flöden i utländsk valuta under ett enskilt år som överstiger angivet belopp i 
riskinstruktionen skall en valutapolicy upprättas där kommunfullmäktige beslutar 
om godkända riktlinjer. 
 
 
3.6 Placeringar 
Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel placeras på ett likvidkonto och 
alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, bör användas för att amortera på 
lånen. 
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3.7 Finansiell leasing 
Om den finansiella leasingen totalt uppgår till mer än angivet belopp i 
riskinstruktionen skall den likställas med upplåning och hanteras i enligt med 
riktlinjerna i finanspolicyn. 

 
4. RAPPORTERING OCH KONTROLL 
 
Rapporteringen skall ge information om kommunkoncernens finansiella 
exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn efterlevs. 
 
Kommunchefen eller den han/hon väljer att delegera uppgifterna till, vanligtvis 
ekonomichefen, rapporterar till kommunstyrelsen vid ordinarie styrelsemöten 
samt vid förfrågan. Rapportering till kommunchefen sker efter överenskommelse 
med berörd personal. 
 
4.1 Rapportens innehåll 
 

• Aktuell likviditetssituation 
• Lånevolym 
• Derivatvolym 
• Motparter 
• Räntebindning och dess förfalloprofil 
• Kapitalbindning och dess förfalloprofil 
• Genomsnittsränta 
• Värde 
• Värdepåverkan vid ränteförändringar 
• Förväntade räntekostnader  
• Förväntade räntekostnader vid ränteförändringar 
• Avstämning mot finanspolicy  
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5. RISKINSTRUKTION 
Dessa riktlinjer gäller för Lilla Edets kommun. 
 

5.1 Betalningsberedskap och likviditetsrisk 
• Likviditetsreserven skall uppgå till det beräknade behovet för minst en månads 

löpande utgifter 
 

5.2 Tillåtna motparter 
• Svenska staten 
• Svenska banker 
• Svenska hypoteksinstitut 
• SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag 
• Svenska försäkringsbolag 
• Bolag inom den egna kommunkoncernen 
• Kommuninvest i Sverige AB 
• Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige 
 

5.3 Kapitalanskaffning och refinansieringsrisk 
• Minst tre motparter bör eftersträvas 
• Enskild motpart bör ej representera mer är 50 % av den vid varje tidpunkt 

totala skuldvolymen. Undantag kan dock göras för Kommuninvest 
• Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen regleras tills vidare 

inte 
• Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills vidare inte 
 

5.4 Ränterisk 
• Minst tre motparter bör eftersträvas 
• Enskild motparts tillåtna andel av den räntesäkrade volymen regleras tills 

vidare inte 
• Tillåtna derivat är ränteswapar och forwardswapar. Kombinationer av 

ränteswapar med ränteoptioner är inte tillåtet 
• Den genomsnittliga räntebindningstiden skall ej understiga 1 år och skall ej 

överstiga 7 år 
• Förfalloprofilen i räntebindningen regleras tills vidare inte 
 

5.5 Valutarisk 
Kommunen får inte låna eller placera i utländsk valuta. Om det uppkommer 
flöden i utländsk valuta som överstiger 1 mkr under ett enskilt år skall en 
valutapolicy upprättas där kommunfullmäktige beslutar om godkända riktlinjer. 
 

5.6 Placeringar 
Det bör eftersträvas att kommunens likvida medel placeras på ett likvidkonto och 
alla överskottsmedel, utöver likviditetsreserven, bör användas för att amortera på 
lånen. 
 

5.7 Finansiell leasing 
Om den finansiella leasingen totalt uppgår till mer än 50 Mkr skall den likställas 
med upplåning och hanteras i enligt med riktlinjerna i finanspolicyn. 
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FINANSPOLICY 
FÖR 

Lilla Edets kommun med bolag 
 
 
 
 
Finanspolicy – här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell organisation, 
styrning och ansvarsfördelning som skall gälla. Normalt görs inga förändringar i detta 
avsnitt efter fastställandet 
 
 
Finanspolicyn kompletteras med två bilagor: 
 
Reglemente – här definieras vilka risker som skall hanteras, hur man skall se på 
dessa och vilken hantering som skall tillämpas– fastställande av vilka strategier och 
vilka typer av nyckeltal som gäller  
 
Riskinstruktion – här fastställs godkända/tillåtna nivåer på nyckeltal, volymer, 
motparter, limiter, upplåningsformer, instrument mm 
 
 
Reglementet och riskinstruktionen skall enkelt kunna ändras efter styrelsebeslut. 
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Finanspolicy för Lilla Edets kommun med bolag 
 
 
 
1. Inledning 
 
Finanspolicyns syfte och mål 
 
Målsättning är att den finansiella verksamheten skall drivas och regleras utifrån 
tydligt definierade mål och risknivåer. 
 
Syftet med finanspolicyn är att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de 
finansiella aktiviteter som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning 
och likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och 
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att 
ansvarsfördelning och organisation klargörs. Dessutom skall en god utveckling av 
finansnettot och finansiell påverkan på resultatet främjas. 
 
Finanspolicyn är ett övergripande dokument som i första hand berör 
VD/kommunchefen och finansfunktionen.  
 
Finanspolicyn med tillhörande reglemente och riskinstruktion är utarbetad i 
samarbete mellan kommunen och dess bolag och är därmed gemensam för 
kommunen och dess bolag. 
 
Finanspolicyn, reglementet och riskinstruktionen, skall revideras, och vid behov 
justeras, kontinuerligt för att upprätthålla en löpande anpassning till de 
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil 
upprätthålls. Syftet med reglementet är att ge instruktioner och riktlinjer om vilka 
nyckeltal som skall användas, vilka begränsningar som skall göras och hur 
befogenheter skall fördelas. Syftet med riskinstruktionen är att kvantifiera de 
instruktioner och riktlinjer som upptas i reglementet. Varje del kan ändras var för sig. 
 
Alla avsteg från finanspolicyns riktlinjer får enbart vara av riskbegränsande karaktär. 
 
Finanspolicyns omfattning 
 
Finanspolicyn definierar: 
 
• Finansiell organisation och styrning 
 
• Principer för finansiell riskhantering 
 
• Regler för rapportering, sammanställning och kontroll 
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2. Finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning 
 
Styrelsens uppgift är att: 
 
• ansvara för innehållet i finanspolicyn (med tillhörande reglemente och 

riskinstruktion) 
• följa upp och vid behov förändra finanspolicyn 
• kontrollera att finanspolicyn följs 
• ta del av information om finansverksamhetens resultat som tillhandahålls av 

VD/kommunchefen 
 
VD/kommunchefen eller den som uppgifterna delegerats till, vanligtvis 
finansfunktionen, har huvudansvaret för att verka på ett professionellt och 
kostnadseffektivt sätt i enlighet med finanspolicyn för att: 
• praktiskt hantera in- och utbetalningar, kassaförvaltning och kontohantering 
• praktiskt hantera upplåning, uppföljning och kontroll av låneförfall, samt 

nyupptagning och registrering av lån 
• praktiskt hantera likviditets- och placeringsverksamheten 
• se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns för den löpande verksamheten 

samt för beslutade investeringar 
• agera på den finansiella marknaden 
• aktivt hantera de finansiella riskerna 
• ge ledning och styrelse förslag på förändringar av finanspolicyn 
• löpande uppföljning och kontroll av egen och eventuellt extern förvaltares 

agerande 
• samla, verifiera och rapportera utfall av det finansiella resultatet, aktuella nyckeltal 
• tillse att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns 
 
 
3. Hantering av finansiella risker 
 
Kommunen/Bolagen utsätts kontinuerligt för ett antal finansiella risker. 
 
Kommunen/Bolagen har valt att aktivt hantera och kontrollera/begränsa dessa. 
 
Det åligger VD/kommunchefen och finansfunktionen att tillse att beslutad riskprofil 
upprätthålls. 
 
Riskhanteringen bör omfatta och hantera följande viktiga exponeringar: 
 
• Likviditetsrisk och betalningsberedskap 
• Kreditvärdighetsrisk vid refinansiering, nyupplåning och placeringar 
• Tillgång på kapital vid oförutsedda förändringar i omvärlden 
• Förändringar på kredit- och kapitalmarknaden, dess sätt att fungera, ev. 

upphörande, marknadssegment och upplåningsformer 
• Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
• Ränterisk i skuldportföljen 
• Valutarisk 
• Kredit- och likviditetsrisk vid placering av överskottslikviditet 
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3.1 Likviditet och betalningsberedskap 
 
Kommunen/Bolagen skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid 
varje tillfälle kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven 
skall baseras på verksamhetens löpande intäkter och kostnader, låneförfall, 
räntebetalningar samt investeringar och avyttringar. 
 
 
3.2 Kapitalanskaffning 
 
Verksamheten innefattar dels nyinvesteringar via nyproduktion eller köp, dels 
löpande underhåll och ombyggnationer av befintliga anläggningstillgångar samt 
kapitalbehov i den löpande verksamheten. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett 
aktivt och professionellt upplåningsförfarande. Det är av största vikt att i god tid 
säkerställa detta.  
 
 
3.3 Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
 
Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom samma 
tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller 
refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga räntevillkor 
eller inte är genomförbara. Detta gäller även nyupplåning.  
 
 
3.4 Ränterisk i skuldportföljen 
 
Variationer i det allmänna ränteläget kan leda till att finansnettot påverkas negativt.  
 
Ränteexponeringen är summan av genomsnittlig räntebindning i  
befintlig upplåning och derivatportfölj.  
 
Kommunen/Bolagen påverkas av ränterisken på framförallt två sätt, dels 
resultatmässigt, dels av värdeförändringen på skuldportföljen.  
 
Ränteförändringen kan delas upp i tre delar: 

• Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, d v s 
parallellförskjutning av avkastningskurvan 

• Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. förhållandet mellan den korta 
och långa upplåningen förändras 

• Förändring på olika delar på avkastningskurvan 
 
 
3.5 Valutarisk 
 
För tillfället finns inte några tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta. Om det i 
framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta skall en 
valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 
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3.6 Placering av kapital/Egna medel 
 
Kommunen/Bolagen är genom placering av kapital utsatt för likviditetsrisk, risken att 
inte få betalt i tid, samt kreditrisk, risken att inte få betalt överhuvudtaget. 
 
 
4. Rapportering och kontroll 
 
Rapporteringen till VD/kommunchefen och Styrelse skall ge information om finansiell 
exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn följs. 
 
Alla räntebärande skulder och placeringar inklusive derivat skall sammanställas av 
finansfunktionen och rapporteras i enlighet med reglementet. 
 
 
5. Administrativa regler 
 
Finanspolicyn sätter regler och ramar som styr befogenheter och ansvar. 
Finansfunktionen ansvarar för att organisation och arbetssätt utformas i enlighet 
härmed.  
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Reglemente för Lilla Edets kommun med bolag  
 
1. Likviditet och betalningsberedskap 
 
Definition av likviditetsreserv: 
Ej bundna medel på bankkonton, plusgiro m.m. 
Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar. 
Outnyttjade, garanterade räkningskrediter, låneramar samt kreditlöften 
 
Kommunen/Bolagen skall följa upp och planera behov av likviditet på kort och lång 
sikt.  
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Storlek på likviditetsreserv 
 
 
2. Kapitalanskaffning/Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
 
Det skall framgå vilka långivare som är godkända. Dessutom kan antal kort- och 
långfristiga kreditgivare med hänsyn till marknadssegment regleras. 
Upplåningsformer kan också regleras. Ränte- och likviditetsrisker begränsas genom 
att förfallostrukturen och kapitalbindningstiden på skuldportföljen regleras/följs upp. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Ändrad kreditvärdighet hos kommunen eller kreditgivaren 
• Spridning av långivare 
• Storlek på lånelimiter 
• Tillåtna motparter – kort-/långfristiga 
• Marknadssegment/Upplåningsformer 
• Kapitalbindning 
• Förfallostruktur/Refinansieringsrisk: omsättning av oproportionerlig stor del av 

lånestocken i situationer där kreditmarknaden ej fungerar normalt 
 
 
3. Ränterisk i skuldportföljen 
 
Det skall framgå vilka motparter som är godkända. Ränterisken begränsas genom att 
förfallen på räntebindningarna samt räntebindningstiden i skuldportföljen regleras. 
Kommunen/Bolagen skall följa upp och beräkna hur resultatet, respektive värdet på  
skuldportföljen kan komma att förändras vid olika räntescenarios. 
 
Hantering av räntebindningstiden skall företrädesvis hanteras genom räntederivat. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Motparter (likviditets- och kreditrisker, tillgänglighet) 
• Tillåtna motparter 
• Tillåtna instrument 
• Förfallostruktur (Var på avkastningskurvan ränterisk hanteras) 
• Räntebindningstid 
• Värdeförändring  
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 Instruktion för hantering av räntederivat 

 
För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen finns möjlighet att 
utnyttja räntederivat. Detta innebär att man på ett snabbt, flexibelt och 
kostnadseffektivt sätt kan förändra räntebindningstiden.  
 
Räntederivat får endast användas för att ändra räntebindningstiden. Hänsyn skall tas 
till räntebindningstiden både när det gäller finansiella tillgångar som finansiella 
skulder. 
  
Kommunen/Bolagen skall sträva efter att handla likvida derivatinstrument. Dock skall 
varje situation beaktas med hänsyn till pris, löptid m.m. för att uppnå önskad effekt på 
bästa sätt. Likviditeten bör dock vara så god att man antingen kan göra en motaffär 
eller stänga affären innan löptidens slut.  
 
 
4. Valutarisk 
 
Om det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta skall 
en valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 
 
 
5. Placering av kapital/Egna medel 
 
Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med 
målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. 
Den finansiella risknivån bör vara låg. 
 
I riskinstruktionen regleras: 
• Tillåtna motparter 
• Tillåtna instrument 
• Räntebindningstid 
• Kapitalbindning 
• Åtkomsttid 
 
 
6. Rapport och kontroll 
 
Alla räntebärande skulder och placeringar samt valutainstrument skall 
sammanställas, var för sig och vid behov gemensamt, av finansfunktionen. 
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 Rapport skuldförvaltning: 

 
Rapporten syftar till att analysera: 
• Lånens kapitalbindning och dess inverkan på refinansieringsrisk och ränterisk 
• Derivataffärer och dess inverkan på ränterisken 
 
 

 Gemensamt och var för sig: 
 

• Räntebindning (duration) 
• Kapitalbindning 
• Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning 
• Motparter 
• Genomsnittsränta 
• Värde 
• Resultat 
• Resultatpåverkan vid ränteförändringar 
• Värdepåverkan vid ränteförändringar 
 

 Lån och derivat: 
 

• Volym 
• Motparter 
 
 
7. Administrativa regler 
 
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall 
kommunen/bolagen företrädas av namngivna behöriga personer. 
 
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan har rätt 
att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade. 
 
Fullmakt beslutas av styrelsen. 
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Riskinstruktion för Lilla Edets kommun med bolag  

 
 
1. Likviditet och betalningsberedskap 
 

• Likviditetsreserven skall som målsättning uppgå till 20 MSEK och vara 
tillgänglig inom 2 dagar.  

 
 
2. Kapitalanskaffning/Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen 
 

• Ändrad kreditvärdighet hos kommunen eller kreditgivaren 
Enskild långivare bör ej representera mer än 50% av den vid varje 
tidpunkt totala skuldvolymen, undantag kan dock göras för 
Kommuninvest 

• Spridning av långivare 
Minst 3 antal långivare bör eftersträvas 

• Storlek på lånelimiter 
Regleras ej. 

• Tillåtna motparter – kort- och långfristig 
Se punkt 6 tillåtna motparter nedan. 

• Marknadssegment/Upplåningsformer/Typ 
Regleras ej. 

• Kapitalbindning 
Regleras ej 

• Förfallostruktur/Refinansieringsrisk: omsättning av oproportionerlig stor del av 
lånestocken i situationer där kreditmarknaden ej fungerar normalt. 

Regleras ej 
 
 
3. Ränterisk i skuldportföljen 
 

• Motparter (likviditets- och kreditrisker, tillgänglighet) 
Minst 2 motparter bör eftersträvas  

• Tillåtna motparter 
Se punkt 6 tillåtna motparter nedan. 

• Tillåtna instrument 
S.k. ”Standardiserade” ränteswapar 
Kombinationer av ränteswapar och ränteoptioner är inte tillåtet 

• Förfallostruktur 
Regleras ej. 

• Räntebindningstid  
Den genomsnittliga räntebindningstiden får inte understiga 1 år och inte 
överstiga 7 år.  

• Värdeförändring  
Regleras ej. 
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4. Valutarisk 
 

Om det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta 
skall en valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 

 
5. Placering av kapital/Egna medel 
 

Om placeringarna överstiger 40 MSEK skall en mer utförlig placeringspolicy 
upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion. 

 
 
6. Tillåtna motparter 
 

Godkända motparter kapitalanskaffning och ränterisk:  
• Svenska staten 
• Svenska banker 
• Svenska hypoteksinstitut 
• Svenska försäkringsbolag 
• Bolag inom den egna kommunkoncernen 
• Kommuninvest 
• Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige 
 

 
7. Rapport och kontroll 
 

Rapportering med innehåll enligt nedan skall ske löpande. Det ankommer på 
respektive styrelse att fastställa periodiciteten i rapporteringen. 
 

• Volym/motpart 
• Räntebindning 
• Kapitalbindning 
• Förfalloprofil: räntebindning och kapitalbindning 
• Genomsnittsränta 
• Resultat 
• Värde och risk 

Rapportens innehåll bestäms av reglementet. 
 
8. Administrativa regler 
 
Det åligger finansfunktionen att ansvara för att rapportering och redovisning sker till 
kommunchefen/VD. Kommunchefen/VD rapporterar till styrelsen i enlighet med den 
periodicitet i rapporteringen som beslutats. 
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Räntederivat      Bilaga till finanspolicy 
 
 
 
 
 
 
Ränteswap   Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast 
    räntesats och vice versa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 154 
Ändrade riktlinjer för Resultatutjämningsreserven (RUR) 
Dnr KS 2022/472 
 
Sammanfattning 
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och regioner möjlighet att under vissa 
angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett 
senare tillfälle. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för 
att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. 
 
Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten 
med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga 
beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som 
är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsiktiga 
förändringar av skattesatsen. 
 
Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 20 mnkr. 
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen till RUR 
högst uppgå till 20 mnkr. Det finns enligt nuvarande riktlinjer inga möjligheter att 
avsätta något av det förväntade överskottet för 2022. 
 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar åren 2023–2025 med ökad inflation 
och stora kostnadsökningar för pensioner samtidigt som resultatet för 2022 
prognosticeras med ett betydande överskott. 
 
För att undvika balanskravsunderskott under perioden 2023-2025 föreslås maximal 
avsättning till RUR ändras från 20 mnkr till 30 mnkr. 
 
I förslag till ändrade riktlinjer för RUR föreslås följande två förändringar 
 

1. När resultatutjämningsreven infördes 2017 hade Lilla Edets kommun ett negativt 
eget kapital vilket begränsade reserveringen till RUR med den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 
två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Under rubriken ”Lokala riktlinjer för 
reservering/avsättning till RUR” Föreslås den begräsningen ändras till en 
procent.  

2. Maximal avsättning till RUR ändras från 20 mnkr till 30 mnkr 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Syftet med RUR är alltså att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, 
under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när till exempel 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR ska därigenom vara ett sätt att kunna arbeta 
med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. 
 
Föreslagna förändringar innebär att möjligheten till avsättning/reservering till RUR ökar 
dels beroende på att kommunen numera har ett positivt eget kapital, dels att 
avsättningen ökar med 10 mnkr 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra Lokala riktlinjer för reservering/avsättning till 
RUR från nuvarande 20 mnkr till att maximalt uppgå till 30 mnkr. Kommunfullmäktige 
beslutar att reservering till resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-07 KS 2022/472 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Ändrade riktlinjer för Resultatutjämningsreserven (RUR) 
 
Dnr KS 2022/472 
 
Sammanfattning 
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och regioner möjlighet att under vissa 
angivna förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett 
senare tillfälle. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för 
att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. 
 
Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten 
med RUR är således inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga 
beslut om en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som 
är viktiga ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra kortsiktiga 
förändringar av skattesatsen. 
 
Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 20 mnkr. 
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen till RUR 
högst uppgå till 20 mnkr. Det finns enligt nuvarande riktlinjer inga möjligheter att 
avsätta något av det förväntade överskottet för 2022. 
 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar åren 2023–2025 med ökad inflation 
och stora kostnadsökningar för pensioner samtidigt som resultatet för 2022 
prognosticeras med ett betydande överskott. 
 
För att undvika balanskravsunderskott under perioden 2023-2025 föreslås maximal 
avsättning till RUR ändras från 20 mnkr till 30 mnkr. 
 
I förslag till ändrade riktlinjer för RUR föreslås följande två förändringar 
 

1. När resultatutjämningsreven infördes 2017 hade Lilla Edets kommun ett negativt 
eget kapital vilket begränsade reserveringen till RUR med den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 
två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Under rubriken ”Lokala riktlinjer för 
reservering/avsättning till RUR” Föreslås den begräsningen ändras till en 
procent.  
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2. Maximal avsättning till RUR ändras från 20 mnkr till 30 mnkr 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven 
 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Syftet med RUR är alltså att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, 
under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när till exempel 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR ska därigenom vara ett sätt att kunna arbeta 
med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. 
 
Föreslagna förändringar innebär att möjligheten till avsättning/reservering till RUR ökar 
dels beroende på att kommunen numera har ett positivt eget kapital, dels att 
avsättningen ökar med 10 mnkr 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra Lokala riktlinjer för reservering/avsättning till 
RUR från nuvarande 20 mnkr till att maximalt uppgå till 30 mnkr. Kommunfullmäktige 
beslutar att reservering till resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som 
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
 
 
 
 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Ekonomichefen 
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Sammanfattning 
 
I samband med att RUR tillkom 2013 publicerades skriften ”RUR i praktiken”. Sedan dess 
har en ny kommunallag (2017) och en ny lag om kommunal bokföring och redovisning (2019) 
kommit Denna skrift har nu uppdaterats och utökats i skriften ”RUR och God ekonomisk 
hushållning”. 
 
Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Vidare kan kommuner och regioner också besluta om att ha en 
resultatutjämningsreserv. Om så är fallet ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av 
resultatutjämningsreserv.  
 
I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning framgår kommunens långsiktiga finansiella mål 
för kommande mandatperiod. Kortsiktiga finansiella mål beslutas varje år i kommunens mål- 
och resursplan.  
 
Kommunen har tre långsiktiga finansiella mål;  

• För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det 
genomsnittliga resultatet under mandatperioden 2019-2022 uppgå till minst två 
procent av verksamhetens nettokostnader före intäkter från realisationsvinster vid 
fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna 
kapitalet.  

 
• Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats 
med egna medel i form av eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i 
positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt 
finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

 
• Nettoinvesteringar ska i den skattefinansierade verksamheten över en mandatperiod 

inte överstiga summan av årens avskrivningar och årens resultat, därtill kan 
investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de finansieras med egna medel. 

 
Lilla Edets Kommun ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserven” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på 
riktlinjer om god ekonomisk hushållning. 

 

SYFTE 
I kommunallagen finns regler om god ekonomisk hushållning sedan 1992, och 2013 tillkom 
möjligheten för kommuner och regioner att använda en resultatutjämningsreserv (RUR) för att 
jämna ut intäkter över en konjunkturcykel. Det främsta syftet med reglerna för RUR som 
infördes år 2013 är att kommuner och regioner i balanskravsutredningen ska få möjligheter att 
utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av 
konjunkturvariationer.  
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Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning bör enligt förarbetena till lagen innehålla en 
uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen och hur den 
mer konkret kan uppnås 

Bakgrund 
 
Kommunallagen ställer krav dels att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer dels att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
för kommunen. Om kommunen eller regionen har inrättat en resultatutjämningsreserv ska 
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.  
 
Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika 
verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. koppling mellan ekonomi och 
verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. 
 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje 
generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär 
att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. 
Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och 
ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att 
betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och 
omständigheter 
 
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 
på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 
för låg självfinansieringsgrad av investeringar. 
 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa 
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs 
bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och 
mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om 
avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar 
hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv 
organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna måste 
kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt 
 
Riktlinjen har för avsikt att ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv på kommunens 
ekonomiska styrning och är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer 
om god ekonomisk hushållning. 
 
Riktlinjerna avser i första hand kommunens skattefinansierade verksamhet. För verksamhet 
som drivs i bolagsform sker styrning med hjälp av ägardirektiv och andra styrande dokument. 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

Finansiella mål 
 
Finansiella målen fastställs på kort- och lång sikt. De långsiktiga finansiella målen fastställs i 
dessa riktlinjer. Kortsiktiga finansiella mål för budgetåret och mandatperioden formuleras inom 
ramen för Lilla Edets kommuns årliga budgetprocess. Om resultatutjämningsreserven (RUR) skulle 
komma att disponeras kan såväl de kortsiktiga som de långsiktiga finansiella målen behöva ses över. 
 
Kortsiktiga finansiella mål 
 
De kortsiktiga finansiella målen utgör delmål för att uppnå de långsiktiga finansiella målen och skall 
för varje budgetår anges i budgetdokumentet och minst omfatta: 

• En lägsta nivå för årets resultat i den skattefinansierade verksamheten. 
 

• Att soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser. 

Långsiktiga finansiella mål 
Genom att fastställa långsiktiga finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt 
vill uppnå i fråga om vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning 
och vad den löpande verksamheten kan kosta under kommande mandatperiod 
 
Kommunen har tre långsiktiga finansiella mål;  

• För att uppnå kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning ska det 
genomsnittliga resultatet under mandatperioden 2019-2022 uppgå till minst två 
procent av verksamhetens nettokostnader före intäkter från realisationsvinster vid 
fastighetsförsäljningar. En sådan nivå innebär också en värdesäkring av det egna 
kapitalet. Ekonomi i balans utgör miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort 
sikt. Resultatnivån på längre sikt måste vara tillräckligt stort för att motsvarande 
servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation. Resultatet är även en 
bidragande faktor till den investeringsvolym kommunen klarar av att finansiera med 
egna medel 

 
• Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga 

pensionsförpliktelser. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats 
med egna medel i form av eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i 
positiv riktning. Detta innebär då att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt 
finansiella handlingsutrymme inför framtiden. 

 
• Nettoinvesteringar ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens 

avskrivningar och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå 
förutsatt att de finansieras med egna medel. Höga investeringsnivåer ger en ökad 
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sårbarhet för kommunens ekonomi på grund av finansieringsbehov och ökade 
kapitalkostnader. Lånefinansiering samt ökade kapitalkostnader innebär ökade 
finansiella kostnader som tränger undan resurser från verksamheterna 

 

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 
Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning ska, med utgångspunkt från vision och 
gällande programförklaring, omfatta kommunens olika verksamhetsområden. Målen ska för 
varje budgetår anges i kommunens mål- och resursplan 
 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning 
Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning skall ske både i delårsrapport och 
årsredovisning. Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen utvärderar uppfyllelsen 
av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Kommunstyrelsen skall även göra en samlad 
bedömning huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. För att kommunstyrelsen skall 
kunna göra denna bedömning är det viktigt att kommunfullmäktige anger en lägsta nivå av 
måluppfyllelse för att god ekonomisk hushållning skall ha uppnåtts. 
 
För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs 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. 
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BALANSKRAV OCH BALANSKRAVSUTREDNING 
I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning upprättas. Av denna 
utredning ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som gjorts för att räkna fram dels 
”Årets resultat efter balanskravsjusteringar”, dels ”Årets balanskravsresultat”. Av denna 
utredning eller av förvaltningsberättelsen bör en analys av både ”Årets balanskravsresultat” 
och ”Balanskravsresultat att reglera” göras. 
 
Om en kommun eller en region i sin årsredovisning konstaterar ett balanskravsunderskott för 
året stadgar regelverket att underskottet ska regleras senast efter tre år. 
 
Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidoordnad balanskravsutredning. 
Där görs justeringar av ett antal angivna kostnader och intäkter (vissa realisationsvinster och -
förluster, orealiserade förluster i värdepapper, återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper). I förekommande fall ska även RUR hanteras i denna utredning. 

 
Resultatutjämningsreserv (RUR)  
Syftet med lagstiftningen är att ge kommuner och regioner möjlighet att under vissa angivna 
förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. 
Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är 
avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att 
skapa större stabilitet för verksamheterna. 
 
Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar 
av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således 
inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller 
ekonomin i stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. 
RUR ska inte heller användas för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen 

 

Allmänna riktlinjer för reservering/avsättning till RUR 
Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det 
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter 
balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen eller regionen har ett 
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för 
när avsättningen får ske i stället uppgå till två procent av summan av de ovan nämnda 
posterna.  
 
Enligt propositionen bör riktlinjerna också ange hur stor reserven högst får vara. Ett sådant tak 
kan exempelvis formuleras som en andel av skatteintäkter och generella bidrag. 
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Lokala riktlinjer för reservering/avsättning till RUR 
Lilla Edets kommun, har ett positivt eget kapital vilket innebär reservering till 
resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen 
den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 
överstiger en procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 
Mot bakgrund av att Lilla Edets, i kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning får 
resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 30 mnkr.  

Allmänna riktlinjer för disponering av RUR 
”Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel.” Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. Däremot anger 
förarbetena att de närmare kriterierna bör beslutas på lokal nivå. Här blir det aktuellt att 
beskriva när kommunen kan tillåta sig att disponera tidigare reserverade medel. I praktiken är 
det svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut (både på förhand och i efterhand), hur 
omfattande den är och att slå fast hur en utjämning av konjunkturen ska gå till. 
 
En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga så 
mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i 
budgeten som i årsredovisningen.  
 

Lokala riktlinjer för disponering av RUR 
För Lilla Edets kommun tillämpas modellen att en prognos av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, 
används som riktvärde för när uttag ska få göras ur RUR. Om prognosen understiger 
genomsnittet får reserven användas. En disponering av RUR får budgeteras om prognosen 
under budgetarbetet understiger det tioåriga genomsnittet. 
 
För Lilla Edets kommun gäller vidare att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill 
säga så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller 
såväl i budgeten som i årsredovisningen. 
Två kriterier ska alltså vara uppfyllda: 
1) förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren 
2) balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett 
nollresultat (eller så långt som reserven räcker). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

 
§ 155 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Dnr KS 2022/438 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. Föreskrifter ska bidra 
till att upprätthålla den allmänna ordningen för torghandel. Gällande föreskrifter för 
torghandel är från 2012 och behöver uppdateras och anpassas till Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun. 
 
Förslagna föreskrifter har skickats på remiss till polisen. 
 
Förslaget är i första hand reviderat för att platserna för torghandel ska möjliggöras på 
fler platser och för att överensstämma med det som anges i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun. De platser som föreslås för torghandel är 
del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen Lödöse södra station. 
Ytterligare förslag på revidering gäller utökad tid för torghandel i syfte att främja 
stadslivet och gynna företagandet. På torgen i Lilla Edet och Lödöse föreslås att 
försäljningen på vardagar får börja tidigast klockan 08:00 och sluta senast klockan 
20:00 samt att försäljningen på lördagar och helgdagar får börja tidigast klockan 09:00 
och sluta senast klockan 20:00. På pendeltågsstationen Lödöse södra station föreslås att 
försäljningen alla dagar i veckan får börja tidigast klockan 05:00 och sluta senast 
klockan 20:00. 
 
Utöver ovanstående har vissa förtydliganden och preciseringar gjorts i föreskrifterna. 
 
Förslag till nya föreskriften förtydligar och förstärker att det är samhällsnämnden som 
ansvarar för torghandel vilket ligger i linje med gällande reglemente. Detta medför att 
ett beslut om nya föreskrifter kommer behöva en justering av samhällsnämndens 
delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 
Beslut SAN 2022-10-06 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterad 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar möjliggör mer stadsliv på fler ställen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-11-15 
 

Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till förslaget men med den ändringen i sista punkten i § 3  
”Om en innehavare av en fast saluplats senast klockan 10:00 inte har intagit platsen 
eller gjort anmälan till kommunens kontaktperson att platsen kommer att utnyttjas 
senare på dagen, har samhällsnämnden rätt att låta någon annan använda platsen som 
tillfällig saluplats”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Frej Dristigs ändringsyrkande 
och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget till 
Torgföreskrifter. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att, till kommunstyrelsens sammanträde, 
revidera förslaget så att ovanstående ändring görs. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-02 KS 2022/438 
 
 

 
 
 

    
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
 
Dnr KS 2022/438 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. Föreskrifter ska bidra 
till att upprätthålla den allmänna ordningen för torghandel. Gällande föreskrifter för 
torghandel är från 2012 och behöver uppdateras och anpassas till Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun. 
 
Förslagna föreskrifter har skickats på remiss till polisen. 
 
Förslaget är i första hand reviderat för att platserna för torghandel ska möjliggöras på 
fler platser och för att överensstämma med det som anges i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun. De platser som föreslås för torghandel är 
del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen Lödöse södra station. 
Ytterligare förslag på revidering gäller utökad tid för torghandel i syfte att främja 
stadslivet och gynna företagandet. På torgen i Lilla Edet och Lödöse föreslås att 
försäljningen på vardagar får börja tidigast klockan 08:00 och sluta senast klockan 
20:00 samt att försäljningen på lördagar och helgdagar får börja tidigast klockan 09:00 
och sluta senast klockan 20:00. På pendeltågsstationen Lödöse södra station föreslås att 
försäljningen alla dagar i veckan får börja tidigast klockan 05:00 och sluta senast 
klockan 20:00. 
 
Utöver ovanstående har vissa förtydliganden och preciseringar gjorts i föreskrifterna. 
 
Förslag till nya föreskriften förtydligar och förstärker att det är samhällsnämnden som 
ansvarar för torghandel vilket ligger i linje med gällande reglemente. Detta medför att 
ett beslut om nya föreskrifter kommer behöva en justering av samhällsnämndens 
delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 
Beslut SAN 2022-10-06 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterad 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar möjliggör mer stadsliv på fler ställen. 
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sid 2/2 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617) anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel. 
 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Enhetschef stadsmiljö, Anna Berlin 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef, Elisabeth Linderoth 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 
 

 
§ 125 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Dnr SAN 2022/433 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. Dessa föreskrifter för 
torghandel ska hjälpa till att upprätthålla den allmänna ordningen. Idag gällande 
föreskrifter för torghandel är från 2012 och behöver uppdateras och anpassas till 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun. 
 
I framtagandet av nya ordningsföreskrifter har en mindre omvärldsbevakning gjorts där 
inspiration tagits från flera andra kommuners ordningsföreskrifter.  
 
Förslaget till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel har skickats på 
remiss till polisen. 
 
Förslaget är i första hand reviderat för att platserna för torghandel ska överensstämma 
med det som anges i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun, det 
vill säga anvisad del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen 
Lödöse södra station. Därtill har tiden för torghandel utökats i syfte att främja stadslivet 
och gynna företagandet. På torgen i Lilla Edet och Lödöse föreslås att försäljningen på 
vardagar får börja tidigast klockan 08:00 och sluta senast klockan 20:00 samt att 
försäljningen på lördagar och helgdagar får börja tidigast klockan 09:00 och sluta senast 
klockan 20:00. På pendeltågsstationen Lödöse södra station föreslås att försäljningen 
alla dagar i veckan får börja tidigast klockan 05:00 och sluta senast klockan 20:00. 
 
Utöver ovanstående har vissa förtydliganden och preciseringar gjorts i 
ordningsföreskrifterna. 
 
Ordningsföreskriften förtydligar och förstärker att det är samhällsnämnden som 
ansvarar för torghandel, i enlighet med reglementet, varför ett beslut om nya föreskrifter 
kommer generera en justering av samhällsnämndens delegationsordning. I nu gällande 
föreskrift är det kommunstyrelsen som har delegationen. Förslag till beslut om ändring i 
delegationsordningen kommer att tas upp som ett separat ärende till nämnden efter det 
att kommunfullmäktige fattat beslut om nya föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 146/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterad 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 
 

 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar möjliggör mer stadsliv på fler ställen. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-MM-DD 

Diarienummer: KS 2022/xxx 
 

Lilla Edets kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617). 

I detta dokument likställs betydelsen av torghandel och salutorg respektive torgplats 
och saluplats. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 

säkerhet på offentlig plats i 3 kap Ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i kommunen. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser, enligt kartbilaga, som 
kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:  

- Anvisad del av torget i Lilla Edet  
- Anvisad del av Lödöse torg 
- Anvisad del av pendeltågsstationen Lödöse södra station 

Fasta och tillfälliga torgplatser 
3 § De allmänna försäljningsplatserna kan nyttjas både som fasta och tillfälliga saluplatser. 

Saluplatserna bestäms och upplåts av samhällsnämnden.  

- En fast saluplats hyrs ut för en bestämd tid, dock högst ett år i taget. Därefter 
upphör upplåtelsen att gälla såvida inte ny upplåtelse sker. 

- En tillfällig saluplats får användas endast viss dag/dagar. 
- Både fasta och tillfälliga saluplatser anvisas av samhällsnämnden. 
- Saluplatsen får inte överlåtas till annan utan samhällsnämnden medgivande. 
- Om en innehavare av en fast saluplats senast klockan 10:00 inte har intagit platsen 

eller gjort anmälan till kommunens kontaktperson att platsen kommer att utnyttjas 
senare på dagen, har samhällsnämnden rätt att låta någon annan använda platsen 
som tillfällig saluplats. 

Uppsägning av fast saluplats 
4 § Tillståndshavaren har rätt att säga upp sitt tillstånd varvid tillståndet upphör att gälla 

sista dagen i aktuell kalendermånad, detta under förutsättning att uppsägningen är 
kommunen tillhanda senast den 15:e aktuell månad. Om uppsägning inkommer efter 
den 15:e upphör tillståndet att gälla sista dagen i efterföljande kalendermånad. Inget 
avgiftsuttag utgår för tiden därefter. 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-MM-DD 

Diarienummer: KS 2022/xxx 
 

Kommunen har rätt att säga upp en fast saluplats om tillståndshavaren inte frekvent och 
kontinuerligt nyttjar saluplatsen. Tider och villkor för uppsägning är densamma som 
ovan. 

Kommunen har rätt att säga upp fast saluplats om ytan behövs för andra ändamål som 
av kommunen prioriteras högre. Tider och villkor för uppsägning är densamma som 
ovan. 

Fördelning av saluplatser  
5 § Vid fördelning av saluplatserna gäller följande:  

- Försäljare av fast saluplats äger företrädesrätt.  
- Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som ansökningarna 

inkommit till kommunen, eller genom lottning, om det är lämpligare.  
- Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn 

till tillgången på platser.  
- När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.  

Tider för försäljning  
6 § På torgen i Lilla Edet och Lödöse gäller följande:  

- Försäljningen får på vardagar börja tidigast klockan 08:00 och sluta senast klockan 
20:00, ifall samhällsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.  

- Försäljningen får på lördagar och helgdagar börja tidigast klockan 09:00 och sluta 
senast klockan 20:00, ifall samhällsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar 
annat.  

7 § På pendeltågsstationen Lödöse södra station gäller följande:  

- Försäljningen får alla dagar börja tidigast klockan 05:00 och sluta senast klockan 
20:00, ifall samhällsnämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.  

8 § För all torghandel gäller följande: 

- Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.  

- Varor, och redskap ska vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.  
- På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 

föreligger får samhällsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.  
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-MM-DD 

Diarienummer: KS 2022/xxx 
 

Innehavarens upplysningsskyldighet  
9 § Sökande kan vara fysisk person eller juridisk person med föreståndare för sökandes 

torghandelsverksamhet. Föreståndare för sökanden måste anges i ansökan. 

Innan saluplats upplåtes ska innehavaren lämna nödvändiga identifikationsuppgifter. 
Dessa ska åtminstone innehålla innehavarens organisationsnummer/personnummer, 
namn, adress och telefonnummer. 

Förbud mot försäljning av vissa varor  
10 § Knivar, sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt andra varor som kan 

befaras medföra avsevärda olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på de 
allmänna försäljningsplatserna.  

Försäljning av livsmedel  
11 § På salutorgen får försäljning av livsmedel ske och detaljhandel bedrivas. 

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt föreskrifter meddelade med stöd 
av dessa.  

Placering av varor, redskap och fordon  
12 § Varor, redskap och fordon får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik 

utmed eller mellan saluplatserna.  

Uppställning av fordon eller släpvagn får ske inom saluplatsen.  

Renhållning  
13 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut 

omhänderta avfall och annat skräp från rörelsen, inom en radie av 25 meter från 
saluplatsen. Avfall och annat skräp från rörelsen ska föras bort eller, om det är mindre 
mängder, läggas i därför anvisad behållare för avfall. 

Innehavaren ska se till att saluplatsen och ytan inom 25 meter från saluplatsen hålls ren 
och snygg under hela försäljningstiden. 

Godkända vågar 
14 § Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att våg som används uppfyller de krav 

vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s 
föreskrifter och allmänna råd. 
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Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-MM-DD 

Diarienummer: KS 2022/xxx 
 

Kassaregister 
15 § Den som bedriver torg och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om 

kassaregister enligt skatteförandelagen (2011:1244). 

Avgift  
16 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt 

gällande taxa som beslutats av fullmäktige.  

Överträdelse 
17 § Samhällsnämnden äger rätt att häva upplåtelse, tillfälligt avstänga torghandlare eller 

efter den bestämda upplåtelsetidens slut inte medge ny upplåtelse för den torghandlare 
som inte följer de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel eller vad som föreskrivs i 
de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 
kap ordningslagen.  

1. Samhällsnämnden får efter varning återkalla ett tillstånd om ordningsföreskrifter 
eller de tillståndskrav som gäller för upplåtelsen eller bestämmelserna i 
ordningslagen har åsidosatts, varvid någon uppsägningstid inte ska tillämpas. Vid 
allvarlig överträdelse av de krav som gäller för upplåtelsen kan återkallelse ske 
utan föregående varning. 

2. Samhällsnämnden får återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren har åsidosatt sin 
skyldighet att betala avgift enligt lagen (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut 
avgift för vissa upplåtelser och denne inte betalar genast efter påminnelse som 
ska vara skriftlig. Av påminnelsen ska framgå inom vilken tid som 
tillståndshavaren måste betala för att undvika återkallelse.  

3. Meddelande om varning, beslut om återkallelse eller tillfällig avstängning är 
verkställt då sådant beslut har översänts med rekommenderat brev till 
torghandlarens senast kända adress. 

För påföljd vid förseelse mot bestämmelser i lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen.  

Saluhållande i strid mot gällande lagar och regler kan medföra påföljder i enlighet med 
ordningslagen. 
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§ 156 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Dnr KS 2022/439 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. Föreskrifterna ska 
bidra till att skapa ordning på offentlig plats och tillse att människors hälsa och 
egendom inte kommer till skada. Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Lilla Edets kommun är från 2017 och behöver i flera delar uppdateras och förtydligas 
för att trivseln och tryggheten ska öka. 
 
Förslag till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter har skickats på remiss till polisen. 
 
Större eller betydande förändringar 
3 § Följande områden jämställas med offentlig plats:  

 Ströms slottspark (ny) 
 kommunala idrottsplatser (ny) 
 kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
 kommunala lekplatser 
 kommunala badplatser,  
 begravningsplatser  
 kommunala vägar i områden med samlad bebyggelse 

 
7 § Störande buller är ny. Här tidsregleras buller från bl.a. byggarbeten under nattetid. 
 
9 § Häckar, träd och annan växtlighet från tomt är ny. Paragrafen utgör ett förtydligande 
för vad som gäller och vad som är praxis inom branschen i syfte att underlätta 
gatudriften och öka trafiksäkerheten. 
 
11 § Butiksexponering är ny och utgör ett komplement till § 10 Markiser, flaggor och 
skyltar med mera. 
 
13 § är en kompletterande paragraf till affischering där det förtydligas hur affischering i 
valtider ska utföras. 
 
16 § Förtäring av alkohol reglerar var alkohol inte får förtäras omfattar sedan tidigare 
Lilla Edets centrum, Ströms slottspark, Lödöse centrum samt Göta centrum och visas i 
kartbilaga. Dessa områden har kompletterats med idrottsplatser, lekplatser, badplatser 
samt skol- och förskolegårdar. 
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18 § Allmän försäljningsplats, det vill säga plats för torghandel har kompletterats och 
omfattar nu anvisad del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen 
Lödöse södra station enligt kartbilaga. 
 
19 § Camping har kompletterats med fler platser där camping inte är tillåten och 
omfattar nu följande: 

 allmän plats förutom sådan mark som i detaljplan klassats som naturmark  
 i Ströms slottspark 
 på kommunala idrottsplatser 
 på kommunala lekplatser  
 på kommunala badplatser 
 på begravningsplatser 
 i direkt anslutning till kommunala elljusspår 

 
20-23 § Hundar har reviderats med utökat koppeltvång och upptagande av föroreningar 
efter hund samt badförbud på kommunala badplatser under badsäsongen 1 juni – 31 
augusti. Utanför kommunala badplatser är det fritt att bada med hund. 
 
24 § Ridning, cykling, löpning och promenader har förtydligats och förbudet omfattar 
fler platser.  
 
§ 26 Fiskeförbud är ny och omfattar kommunala badplatser då det finns risk att drag blir 
kvar på botten. 
 
§ 27 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Här är nyårsafton och påskafton 
undantagen från det allmänna förbudet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Beslut SAN 2022-10-06  
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun, daterad 2022. 
Kartbilaga 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar bidrar för de flesta medborgare till ökad trygghet och trivsel. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till förslaget men med följande  förändringar: 
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§ 13 ska lyda: 
Politiska partier har rätt att affischera i samband med allmänna val och EU-val. På 
allmän platsmark får affischering endast ske på särskilt angivna platser (se kartbilaga). 
Affischering får påbörjas klockan 08:00 30 dagar före valdagen och sitta uppe högst 7 
dagar efter valdagen. I övrigt ska kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal 
mark följas. Under denna tid får ingen annan affischering förekomma på platserna.  
 
§ 19 ska lyda: 
Camping får inte ske på allmän plats annat än på sådan mark som i detaljplan klassats 
som naturmark. Camping får heller inte förekomma  
- i Ströms slottspark  
- på kommunala idrottsplatser  
- på kommunala lekplatser  
- på kommunala badplatser  
- på begravningsplatser  
- i direkt anslutning till kommunala elljusspår  
 
Förbudet gäller inte på ovanstående platser där anvisade platser för camping finns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Frej Dristigs ändring i § 13 
och finner att arbetsutskottet bifaller ändringen. 
 
Därefter frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller eller avslår Frej Dristigs ändring 
i § 19 och finner att arbetsutskottet bifaller ändringen. 
 
Till sist konstaterar ordföranden att arbetsutskottet bifaller förslaget till 
Ordningsföreskrifter i sin helhet med ovanstående ändringar. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att, till kommunstyrelsens sammanträde, 
revidera förslaget så att ovanstående ändring görs. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att, med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen och av 1 § 
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), anta Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun.   
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

1 

Lokala ordningsföreskrifter  
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till att skapa 
ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller egendom inte kommer till 
skada. Den som bryter mot föreskrifterna kan göra sig skyldig till brott mot ordningslagen. Det 
är polisen som övervakar att föreskrifterna följs och som kan ge böter till den som inte följer 
dem. 
 
Med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen och av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617) har dessa lokala ordningsföreskrifter fastställts av kommunfullmäktige vid 
sammanträde den xx september 2022, § xx, att gälla från och med den 1 januari 2023.  
 
Samhällsnämnden ges delegation att besluta om tillfälliga undantag från 
ordningsföreskrifterna. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
1 §  Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 

ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna för Lilla Edets kommun 
innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen ska 
upprätthållas.  

 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen vilka är offentlig plats enligt 1 

kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.  
 
Föreskrifterna är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen (se bilaga).  
Föreskrifterna i 27 § (Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor) är även tillämplig på andra än 
offentliga platser i kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit för torghandel gäller även kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.  

 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § 

andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:  
- Ströms slottspark  
- kommunala idrottsplatser 
- kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
- kommunala lekplatser 
- kommunala badplatser,  
- begravningsplatser  
- kommunala vägar i områden med samlad bebyggelse. 

 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 11 §, 12 § 13 §, 14 §, 15 §, 17 

§ och 27 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

2 

Lastning av varor, gods med mera  
5 §  Vid lastning, transport, lossning och annan hantering av varor och gods ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter så som hinder, damm, spill, buller eller dålig lukt. 

  
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. Gods får heller inte placeras på offentlig plats utan kommunens tillstånd i enlighet 
med kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark. 
 
Gång- och cykelbanor får inte blockeras vid lastning, lossning och annan hantering på sådant 
sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna. Framkomlighet för personer med 
funktionsvariationer ska särskilt beaktas. 

Schaktning, grävning med mera 
6 §  Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning, borrning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant 
sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
 
För schaktning, grävning, borrning eller annat liknande arbete under mark ska kommunens 
grävbestämmelser följas. Grävtillstånd krävs från Lilla Edets kommun. 

Störande buller 
7 §  Åtgärder som orsakar störande buller för personer på offentliga platser – exempelvis bilning, 

entreprenadarbete med mera - får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd mellan klockan 
22.00 och 06.00. 

Container 
8 §  Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan motsvarande anordning, vilken 

ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
Polistillstånd krävs. 

Häckar, träd och annan växtlighet från tomt 
9 §  Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken 

eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, 
gång- och cykelbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ska också 
se till att växtligheten på tomten inte skymmer eller skadar gatubelysning.  
 
Växtlighet får heller inte hänga över luftburet kablage. Grenar från träd ska vara på ett avstånd 
av 1 meter från luftburet kablage. 
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3 

 
Med hänsyn till trafiksäkerheten för trafikanter ska grenar från träd, buskar och dylikt inte på 
någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,50 meter över gångbana, 3,20 meter över cykelbana 
respektive 4,60 meter över körbana. 

Markiser, flaggor och skyltar med mera 
10 §  Markiser, flaggor, banderoller, antenner, bärlinor, belysningsarrangemang, skyltar, el- och 

teleledningar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 
meter, cykelbana lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.  
 
Sidoavstånd från hinder lägre än 4,6 meter till ytterkant körbana ska avståndet vara minst 0,5 
meter. 
 
Anordningar får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller på annat 
sätt är trafikfarliga eller hindrar framkomligheten. 
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. Därutöver kan 
godkännande från fastighetsägare och bygglovsmyndigheten krävas. 

Butiksexponering 
11 § Flyttbara skyltar (gatupratare), marschaller, blomsterarrangemang, varuskyltning, bänkar, 

mattor med mera ska placeras så att gångbana inte blockeras utan att fri passage upprättas för 
gående samt att hinder utformas i syfte att underlätta för personer med funktionsvariationer. 
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
Polistillstånd krävs. 

Affischering  
12 §  Affischer, annonser eller liknade anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp 

på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot allmän plats.  
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. Godkännande från fastighetsägare och bygglovsmyndigheten kan dock krävas. 
 

13 § Politiska partier har rätt att affischera i samband med allmänna val och EU-val.  
 
På allmän platsmark får affischering endast ske på särskilt angivna platser (se kartbilaga). 
Affischering får påbörjas klockan 08:00 30 dagar före valdagen och sitta uppe högst 7 dagar 
efter valdagen. I övrigt ska kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark följas. 
Under denna tid får ingen annan affischering förekomma på platserna.  
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Högtalarutsändning 
14 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 

platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.  

Insamling av pengar  
15 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 

insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  
 
Tillstånd krävs inte när insamling sker i samband med framförande av gatumusik eller när 
ideella föreningar eller skolklasser samlar in pengar till klassresor, hjälporganisationer med 90-
nummer eller liknande.  

Förtäring av alkohol  
16 §  Spritdrycker, vin, starköl eller annan dryck med motsvarande alkoholhalt som starköl, får inte 

förtäras på offentlig plats inom följande områden, annat än i samband med tillståndsgiven 
servering:  

- Lilla Edets centrum begränsat i väster av Göta Älv, i söder av Näckrosvägen 
och Emil Haegers väg, i öster av E45 och i norr av Brovägen. (Se kartbilaga). 

- Ströms slottspark begränsat i öster av älven, Ljungskilevägen i norr, 
villabebygglse i väster och Parkvägen i söder. (Se kartbilaga). 

- Lödöse centrum begränsat i väster av Göteborgsvägen, i söder och öster av 
S:t Peders väg och i norr av Klostergatan.  

- Göta centrum begränsat i väster och norr av Timmervägen, i söder av E45 
och i öster av Hanströmsvägen. (Se kartbilaga). 

- kommunala idrottsanläggningar 
- kommunala lekplatser 
- kommunala badplatser 
- skol- och förskolegårdar 

Ambulerande försäljning  
17 §  För ambulerande försäljning på offentlig plats krävs polismyndighetens tillstånd. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 
§ ordningslagen. 
 
Krav på tillstånd gäller inte försäljning av tryckt skrift. 

Allmän försäljningsplats  
18 §  Anvisad del av torgen i Lilla Edet respektive Lödöse och pendeltågsstationen Lödöse södra 

station utgör allmän försäljningsplats och kräver inte polistillstånd.  
 
Kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas. 
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Camping  
19 §  Camping får inte ske på allmän plats annat än på sådan mark som i detaljplan klassats som 

naturmark. Camping får heller inte förekomma  
- i Ströms slottspark 
- på kommunala idrottsplatser 
- på kommunala lekplatser  
- på kommunala badplatser 
- på begravningsplatser 
- i direkt anslutning till kommunala elljusspår 

 
Förbudet gäller inte på ovanstående platser där anvisade platser för camping finns. 

Hundar 
20 §  Hundens ägare, den som tagit emot en hund som fodervärd eller nyttjande eller den som endast 

tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 21-23 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad, assistenthund eller för polishund eller 
räddningshund i tjänst.  

 
21 §  Hundar ska hållas kopplade på allmän plats samt på följande platser:  

- Ströms slottspark 
- kommunala idrottsplatser 
- kommunala lekplatser  
- kommunala badplatser 
- kommunala elljusspår och skidspår 
- begravningsplatser 

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där särskilda hundrastplatser anordnats. 
 

22 § På offentlig plats ska föroreningar efter hundar plockas upp. 
 
23 § Hundar får inte bada på kommunala badplatser under badsäsongen 1 juni – 31 augusti. 

Förbudet gäller inte där det finns särskilt anvisade platser för hundbad. 

Ridning, cykling, löpning och promenader 
24 §  Ridning och cykling får inte ske på följande platser: 

- i Ströms slottspark  
- på kommunala idrottsplatser 
- i kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
- på kommunala lekplatser 
- på kommunala badplatser,  
- på begravningsplatser 
- på sådan mark som i detaljplan klassats som parkmark 

 
Förbud gäller inte där kommunen satt upp särskild skyltning eller markering som tillåter 
cykling eller ridning. 
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Förbud gäller inte om man fått särskilt tillstånd av kommunen enligt allmänna bestämmelser 
för nyttjande av kommunal mark. 
 
För motorfordon gäller terrängkörningslagen. 
 

25 § Det är inte tillåtet att gå eller springa i skidspår som anlagts av kommunen eller föreningar. 

Fiskeförbud 
26 §  Det är året runt förbjudet att fiska med handredskap på kommunala badplatser. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
27 § Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn 

till omgivningen. 
 
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att använda fyrverkerier eller 
använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av följande: 

- från klockan 18:00 nyårsafton till klockan 01:00 följande dag.  
- mellan klockan 18:00-23:00 påskafton 

 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från:  

- LSS-boenden,  
- Lindkullen i Lilla Edet,  
- Soläng i Lödöse  
- Pilgården på Ström samt  
- ridanläggningar. 

Skjutning med eldhandvapen med mera  
28 §  Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen eller liknande får inte användas på 

offentliga platser. 
 
Startpistol med krutladdning får endast användas vid idrottsevenemang eller liknande. 

Avgift för att använda offentlig plats  
29 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 

kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 
plats, m.m.  
 
Avgiften ska erläggas i förskott från och med den dag tillstånd meddelats att nyttja platsen. 
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Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

7 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna 5-29 kan dömas till 

penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

8 

Bilaga till lokala ordningsföreskrifter 
 
Följande anläggningar eller områden jämställs med offentlig plats enligt ordningslagen 1 kap 2 § (förutom kyrkans 
begravningsplatser är anläggningarna kommunala):  

Idrottsplatser: Billerödsvallen, Hjärtum 
Strömsvallen, Ström 
Ekaråsen, Lilla Edet 
Ryrsjövallen, Göta 
Tingevi, Lödöse 
Alevi, Nygård 

Elljusspår:  Högstorp-Ryrsjön, Lilla Edet  
Pingstalund, Lödöse  

Skidspår:  Billerödsvallen, Hjärtum  

Badplatser:  Bodasjön, Prässebo  
Borydsjön, Lilla Edet  
Lille Väktor, Hjärtum  

Begravnings- 
platser:  Högstorp, Lilla Edet  

Fuxernakyrkan, Lilla Edet  
Tunge kyrka  
St Peder kyrka, Lödöse  
Ale-Skövde kyrka, Nygård  
Åsbräcka kyrka  
Västerlanda kyrka  
Hjärtums kyrkogård 

 

Lekplatser:  Vallenvägen 8, Utby  
Klockarevägen 20 B, Hjärtum 
Fritidsvägen 5, Ström 
Hovslagarvägen 8, Ström 
Ljungskilevägen 13 B  
     (Ströms slottspark), Ström 
Timotejvägen 11, Berg Östra 
Edsgatan 3 (torget), Lilla Edet 
Fuxernavägen 51 B, Lilla Edet 
Lunnarbergsgatan 11, Lilla Edet 
Pilbågsgatan 7B, Lilla Edet 
Trastvägen 5, Lilla Edet 
Tärnstigen 13, Lilla Edet 
Skaftvägen 12, Götaslätten 
Flustervägen 1, Göta 
Värdshusvägen 11, Göta 
Danska vägen 26 B, Lödöse 
Klostergatan 12 (torget), Lödöse 
Lindvägen 23, Lödöse 
Furuvägen 11, Nygård 
Ängsvägen 12, Nygård 
Prässebo badplats, Prässebo 
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Lokala ordningsföreskrifter

Badplats Borydsjön
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Lokala ordningsföreskrifter

Badplats Lille Väktor
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Lokala ordningsföreskrifter

Badplats Prässebo
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Lokala ordningsföreskrifter

Torghandel torget Lilla Edet
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Lokala ordningsföreskrifter

Torghandel Lödöse torg
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Lokala ordningsföreskrifter

Torghandel Lödöse södra station
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Bilaga – politisk affischering 
1 

 

   

Hjärtum 

 
 
Ström  
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Bilaga – politisk affischering 
2 

 

   

Lilla Edet – norra centrum 

 

Lilla Edet – södra centrum 
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Bilaga – politisk affischering 
3 

 

   

 

Lilla Edet – södra infarten 

 

Göta  
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Bilaga – politisk affischering 
4 

 

   

 

Lödöse – centrum   

 

Lödöse – södra station  
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Bilaga – politisk affischering 
5 

 

   

Nygård  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-02 KS 2022/439 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
 
Dnr KS 2022/439 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. Föreskrifterna ska 
bidra till att skapa ordning på offentlig plats och tillse att människors hälsa och 
egendom inte kommer till skada. Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Lilla Edets kommun är från 2017 och behöver i flera delar uppdateras och förtydligas 
för att trivseln och tryggheten ska öka. 
 
Förslag till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter har skickats på remiss till polisen. 
 
Större eller betydande förändringar 
3 § Följande områden jämställas med offentlig plats:  

 Ströms slottspark (ny) 
 kommunala idrottsplatser (ny) 
 kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
 kommunala lekplatser 
 kommunala badplatser,  
 begravningsplatser  
 kommunala vägar i områden med samlad bebyggelse 

 
7 § Störande buller är ny. Här tidsregleras buller från bl.a. byggarbeten under nattetid. 
 
9 § Häckar, träd och annan växtlighet från tomt är ny. Paragrafen utgör ett förtydligande 
för vad som gäller och vad som är praxis inom branschen i syfte att underlätta 
gatudriften och öka trafiksäkerheten. 
 
11 § Butiksexponering är ny och utgör ett komplement till § 10 Markiser, flaggor och 
skyltar med mera. 
 
13 § är en kompletterande paragraf till affischering där det förtydligas hur affischering i 
valtider ska utföras. 
 
16 § Förtäring av alkohol reglerar var alkohol inte får förtäras omfattar sedan tidigare 
Lilla Edets centrum, Ströms slottspark, Lödöse centrum samt Göta centrum och visas i 
kartbilaga. Dessa områden har kompletterats med idrottsplatser, lekplatser, badplatser 
samt skol- och förskolegårdar. 
 
18 § Allmän försäljningsplats, det vill säga plats för torghandel har kompletterats och 
omfattar nu anvisad del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen 
Lödöse södra station enligt kartbilaga. 
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sid 2/2 

 
19 § Camping har kompletterats med fler platser där camping inte är tillåten och 
omfattar nu följande: 

 allmän plats förutom sådan mark som i detaljplan klassats som naturmark  
 i Ströms slottspark 
 på kommunala idrottsplatser 
 på kommunala lekplatser  
 på kommunala badplatser 
 på begravningsplatser 
 i direkt anslutning till kommunala elljusspår 

 
20-23 § Hundar har reviderats med utökat koppeltvång och upptagande av föroreningar 
efter hund samt badförbud på kommunala badplatser under badsäsongen 1 juni – 31 
augusti. Utanför kommunala badplatser är det fritt att bada med hund. 
 
24 § Ridning, cykling, löpning och promenader har förtydligats och förbudet omfattar 
fler platser.  
 
§ 26 Fiskeförbud är ny och omfattar kommunala badplatser då det finns risk att drag blir 
kvar på botten. 
 
§ 27 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Här är nyårsafton och påskafton 
undantagen från det allmänna förbudet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Beslut SAN 2022-10-06  
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun, daterad 2022. 
Kartbilaga 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar bidrar för de flesta medborgare till ökad trygghet och trivsel. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen och av 1 § 
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), anta Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun.   
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
Beslut expedieras till 
Enhetschef Stadsmiljö, Anna Berlin 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunchef, Elisabeth Linderoth 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 
 

 
§ 124 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Dnr SAN 2022/432 
 
Sammanfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till att 
skapa ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller egendom inte 
kommer till skada. Idag gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets 
kommun är från 2017 och behöver i flera delar uppdateras och förtydligas för att 
trivseln och tryggheten ska öka. 
 
I framtagandet av nya ordningsföreskrifter har en mindre omvärldsbevakning gjorts där 
inspiration tagits från flera andra kommuners ordningsföreskrifter. Även Sveriges 
kommuner och regioners mall för ordningsföreskrifter har använts. 
 
Förslaget till nya Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun har 
skickats på remiss till polisen. 
 
Större eller betydande förändringar 
3 § Följande områden jämställas med offentlig plats:  

 Ströms slottspark (ny) 
 kommunala idrottsplatser (ny) 
 kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
 kommunala lekplatser 
 kommunala badplatser,  
 begravningsplatser  
 kommunala vägar i områden med samlad bebyggelse 

 
7 § Störande buller är ny. Här tidsregleras buller från bl.a. byggarbeten under nattetid. 
 
9 § Häckar, träd och annan växtlighet från tomt är ny. Paragrafen utgör ett förtydligande 
för vad som gäller och vad som är praxis inom branschen i syfte att underlätta 
gatudriften och öka trafiksäkerheten. 
 
11 § Butiksexponering är ny och utgör ett komplement till § 10 Markiser, flaggor och 
skyltar med mera. 
 
13 § är en kompletterande paragraf till affischering där det förtydligas hur affischering i 
valtider ska utföras. 
 
16 § Förtäring av alkohol reglerar var alkohol inte får förtäras omfattar sedan tidigare 
Lilla Edets centrum, Ströms slottspark, Lödöse centrum samt Göta centrum och visas i 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 
 

kartbilaga. Dessa områden har kompletterats med idrottsplatser, lekplatser, badplatser 
samt skol- och förskolegårdar. 
 
18 § Allmän försäljningsplats, det vill säga plats för torghandel har kompletterats och 
omfattar nu anvisad del av torget i Lilla Edet, Lödöse torg samt pendeltågsstationen 
Lödöse södra station enligt kartbilaga. 
 
19 § Camping har kompletterats med fler platser där camping inte är tillåten och 
omfattar nu följande: 

 allmän plats förutom sådan mark som i detaljplan klassats som naturmark  
 i Ströms slottspark 
 på kommunala idrottsplatser 
 på kommunala lekplatser  
 på kommunala badplatser 
 på begravningsplatser 
 i direkt anslutning till kommunala elljusspår 

 
20-23 § Hundar har reviderats med utökat koppeltvång och upptagande av föroreningar 
efter hund samt badförbud på kommunala badplatser under badsäsongen 1 juni – 31 
augusti. Utanför kommunala badplatser är det fritt att bada med hund. 
 
24 § Ridning, cykling, löpning och promenader har förtydligats och förbudet omfattar 
fler platser.  
 
§ 26 Fiskeförbud är ny och omfattar kommunala badplatser då det finns risk att drag blir 
kvar på botten. 
 
§ 27 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Här är nyårsafton och påskafton 
undantagen från det allmänna förbudet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 145/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun, daterad 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagna revideringar får inga större ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Föreslagna revideringar bidrar för de flesta medborgare till ökad trygghet och trivsel. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-10-06 
 

Tilläggsyrkande 
Johan Blixth (C) yrkar att § 26 ändras till Det är året runt förbjudet att fiska med 
handredskap på kommunala badplatser. 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Johan Blixths (C) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Johan Blixths 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Johan Blixths (C) förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen 
och av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) anta 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun med följande ändring: 
§ 26 ändras till Det är året runt förbjudet att fiska med handredskap på kommunala 
badplatser. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

1 

Lokala ordningsföreskrifter  
Lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. De ska hjälpa till att skapa 
ordning på offentliga platser och se till att människors hälsa eller egendom inte kommer till 
skada. Den som bryter mot föreskrifterna kan göra sig skyldig till brott mot ordningslagen. Det 
är polisen som övervakar att föreskrifterna följs och som kan ge böter till den som inte följer 
dem. 
 
Med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen och av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(1993:1617) har dessa lokala ordningsföreskrifter fastställts av kommunfullmäktige vid 
sammanträde den xx september 2022, § xx, att gälla från och med den 1 januari 2023.  
 
Samhällsnämnden ges delegation att besluta om tillfälliga undantag från 
ordningsföreskrifterna. 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde  
1 §  Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 

ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna för Lilla Edets kommun 
innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i kommunen ska 
upprätthållas.  

 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen vilka är offentlig plats enligt 1 

kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inget annat anges.  
 
Föreskrifterna är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen (se bilaga).  
Föreskrifterna i 27 § (Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor) är även tillämplig på andra än 
offentliga platser i kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit för torghandel gäller även kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel.  

 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § 

andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:  
- Ströms slottspark  
- kommunala idrottsplatser 
- kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
- kommunala lekplatser 
- kommunala badplatser,  
- begravningsplatser  
- kommunala vägar i områden med samlad bebyggelse. 

 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 8 §, 11 §, 12 § 13 §, 14 §, 15 §, 17 

§ och 27 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

2 

Lastning av varor, gods med mera  
5 §  Vid lastning, transport, lossning och annan hantering av varor och gods ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter så som hinder, damm, spill, buller eller dålig lukt. 

  
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete 
hindras. Gods får heller inte placeras på offentlig plats utan kommunens tillstånd i enlighet 
med kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark. 
 
Gång- och cykelbanor får inte blockeras vid lastning, lossning och annan hantering på sådant 
sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna. Framkomlighet för personer med 
funktionsvariationer ska särskilt beaktas. 

Schaktning, grävning med mera 
6 §  Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning, borrning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant 
sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
 
För schaktning, grävning, borrning eller annat liknande arbete under mark ska kommunens 
grävbestämmelser följas. Grävtillstånd krävs från Lilla Edets kommun. 

Störande buller 
7 §  Åtgärder som orsakar störande buller för personer på offentliga platser – exempelvis bilning, 

entreprenadarbete med mera - får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd mellan klockan 
22.00 och 06.00. 

Container 
8 §  Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan motsvarande anordning, vilken 

ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
Polistillstånd krävs. 

Häckar, träd och annan växtlighet från tomt 
9 §  Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken 

eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, 
gång- och cykelbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägare ska också 
se till att växtligheten på tomten inte skymmer eller skadar gatubelysning.  
 
Växtlighet får heller inte hänga över luftburet kablage. Grenar från träd ska vara på ett avstånd 
av 1 meter från luftburet kablage. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

3 

 
Med hänsyn till trafiksäkerheten för trafikanter ska grenar från träd, buskar och dylikt inte på 
någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,50 meter över gångbana, 3,20 meter över cykelbana 
respektive 4,60 meter över körbana. 

Markiser, flaggor och skyltar med mera 
10 §  Markiser, flaggor, banderoller, antenner, bärlinor, belysningsarrangemang, skyltar, el- och 

teleledningar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 
meter, cykelbana lägre höjd än 3,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,60 meter.  
 
Sidoavstånd från hinder lägre än 4,6 meter till ytterkant körbana ska avståndet vara minst 0,5 
meter. 
 
Anordningar får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller på annat 
sätt är trafikfarliga eller hindrar framkomligheten. 
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. Därutöver kan 
godkännande från fastighetsägare och bygglovsmyndigheten krävas. 

Butiksexponering 
11 § Flyttbara skyltar (gatupratare), marschaller, blomsterarrangemang, varuskyltning, bänkar, 

mattor med mera ska placeras så att gångbana inte blockeras utan att fri passage upprättas för 
gående samt att hinder utformas i syfte att underlätta för personer med funktionsvariationer. 
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
Polistillstånd krävs. 

Affischering  
12 §  Affischer, annonser eller liknade anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp 

på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot allmän plats.  
 
Kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark ska följas. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 
som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 
annonser och tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen 
finns. Godkännande från fastighetsägare och bygglovsmyndigheten kan dock krävas. 
 

13 § Politiska partier har rätt att affischera i samband med allmänna val och EU-val. 
 
På allmän platsmark får affischering endast ske på särskilt angivna platser. Affischering får 
påbörjas klockan 08:00 30 dagar före valdagen och sitta uppe högst 7 dagar efter valdagen. I 
övrigt ska kommunens bestämmelser för nyttjande av kommunal mark följas. Under denna tid 
får ingen annan affischering förekomma på platserna. Polistillstånd krävs. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lilla Edets kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 

Diarienummer: KS 2022/xxx 

4 

Högtalarutsändning 
14 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 

platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.  

Insamling av pengar  
15 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 

insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  
 
Tillstånd krävs inte när insamling sker i samband med framförande av gatumusik eller när 
ideella föreningar eller skolklasser samlar in pengar till klassresor, hjälporganisationer med 90-
nummer eller liknande.  

Förtäring av alkohol  
16 §  Spritdrycker, vin, starköl eller annan dryck med motsvarande alkoholhalt som starköl, får inte 

förtäras på offentlig plats inom följande områden, annat än i samband med tillståndsgiven 
servering:  

- Lilla Edets centrum begränsat i väster av Göta Älv, i söder av Näckrosvägen 
och Emil Haegers väg, i öster av E45 och i norr av Brovägen. (Se kartbilaga). 

- Ströms slottspark begränsat i öster av älven, Ljungskilevägen i norr, 
villabebygglse i väster och Parkvägen i söder. (Se kartbilaga). 

- Lödöse centrum begränsat i väster av Göteborgsvägen, i söder och öster av 
S:t Peders väg och i norr av Klostergatan.  

- Göta centrum begränsat i väster och norr av Timmervägen, i söder av E45 
och i öster av Hanströmsvägen. (Se kartbilaga). 

- kommunala idrottsanläggningar 
- kommunala lekplatser 
- kommunala badplatser 
- skol- och förskolegårdar 

Ambulerande försäljning  
17 §  För ambulerande försäljning på offentlig plats krävs polismyndighetens tillstånd. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 
§ ordningslagen. 
 
Krav på tillstånd gäller inte försäljning av tryckt skrift. 

Allmän försäljningsplats  
18 §  Anvisad del av torgen i Lilla Edet respektive Lödöse och pendeltågsstationen Lödöse södra 

station utgör allmän försäljningsplats och kräver inte polistillstånd.  
 
Kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas. 
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Camping  
19 §  Camping får inte ske på allmän plats annat än på sådan mark som i detaljplan klassats som 

naturmark. Camping får heller inte förekomma  
- i Ströms slottspark 
- på kommunala idrottsplatser 
- på kommunala lekplatser  
- på kommunala badplatser 
- på begravningsplatser 
- i direkt anslutning till kommunala elljusspår 

 
Förbudet gäller inte på kommunala badplatser där det finns särskilt anvisade platser för 
camping och då är camping endast tillåten mellan klockan 17:00-09:00. 

Hundar 
20 §  Hundens ägare, den som tagit emot en hund som fodervärd eller nyttjande eller den som endast 

tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i 21-23 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad, assistenthund eller för polishund eller 
räddningshund i tjänst.  

 
21 §  Hundar ska hållas kopplade på allmän plats samt på följande platser:  

- Ströms slottspark 
- kommunala idrottsplatser 
- kommunala lekplatser  
- kommunala badplatser 
- kommunala elljusspår och skidspår 
- begravningsplatser 

Hundar behöver inte hållas kopplade inom områden där särskilda hundrastplatser anordnats. 
 

22 § På offentlig plats ska föroreningar efter hundar plockas upp. 
 
23 § Hundar får inte bada på kommunala badplatser under badsäsongen 1 juni – 31 augusti. 

Förbudet gäller inte där det finns särskilt anvisade platser för hundbad. 

Ridning, cykling, löpning och promenader 
24 §  Ridning och cykling får inte ske på följande platser: 

- i Ströms slottspark  
- på kommunala idrottsplatser 
- i kommunala elljusspår och anlagda skidspår,  
- på kommunala lekplatser 
- på kommunala badplatser,  
- på begravningsplatser 
- på sådan mark som i detaljplan klassats som parkmark 

 
Förbud gäller inte där kommunen satt upp särskild skyltning eller markering som tillåter 
cykling eller ridning. 
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Förbud gäller inte om man fått särskilt tillstånd av kommunen enligt allmänna bestämmelser 
för nyttjande av kommunal mark. 
 
För motorfordon gäller terrängkörningslagen. 
 

25 § Det är inte tillåtet att gå eller springa i skidspår som anlagts av kommunen eller föreningar. 

Fiskeförbud 
26 §  Det är förbjudet att fiska på kommunala badplatser. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
27 § Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn 

till omgivningen. 
 
Tillstånd av polismyndigheten krävs inom hela kommunen för att använda fyrverkerier eller 
använda andra pyrotekniska varor under hela året med undantag av följande: 

- från klockan 18:00 nyårsafton till klockan 01:00 följande dag.  
- mellan klockan 18:00-23:00 påskafton 

 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från:  

- LSS-boenden,  
- Lindkullen i Lilla Edet,  
- Soläng i Lödöse  
- Pilgården på Ström samt  
- ridanläggningar. 

Skjutning med eldhandvapen med mera  
28 §  Luftvapen, fjädervapen, kolsyrevapen och paintballvapen eller liknande får inte användas på 

offentliga platser. 
 
Startpistol med krutladdning får endast användas vid idrottsevenemang eller liknande. 

Avgift för att använda offentlig plats  
29 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 

kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. 
enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 
plats, m.m.  
 
Avgiften ska erläggas i förskott från och med den dag tillstånd meddelats att nyttja platsen. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift  
30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av paragraferna 5-29 kan dömas till 

penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.  
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Bilaga till lokala ordningsföreskrifter 
 
Följande anläggningar eller områden jämställs med offentlig plats enligt ordningslagen 1 kap 2 § (förutom kyrkans 
begravningsplatser är anläggningarna kommunala):  

Idrottsplatser: Billerödsvallen, Hjärtum 
Strömsvallen, Ström 
Ekaråsen, Lilla Edet 
Ryrsjövallen, Göta 
Tingevi, Lödöse 
Alevi, Nygård 

Elljusspår:  Högstorp-Ryrsjön, Lilla Edet  
Pingstalund, Lödöse  

Skidspår:  Billerödsvallen, Hjärtum  

Badplatser:  Bodasjön, Prässebo  
Borydsjön, Lilla Edet  
Lille Väktor, Hjärtum  

Begravnings- 
platser:  Högstorp, Lilla Edet  

Fuxernakyrkan, Lilla Edet  
Tunge kyrka  
St Peder kyrka, Lödöse  
Ale-Skövde kyrka, Nygård  
Åsbräcka kyrka  
Västerlanda kyrka  
Hjärtums kyrkogård 

 

Lekplatser:  Vallenvägen 8, Utby  
Klockarevägen 20 B, Hjärtum 
Fritidsvägen 5, Ström 
Hovslagarvägen 8, Ström 
Ljungskilevägen 13 B  
     (Ströms slottspark), Ström 
Timotejvägen 11, Berg Östra 
Edsgatan 3 (torget), Lilla Edet 
Fuxernavägen 51 B, Lilla Edet 
Lunnarbergsgatan 11, Lilla Edet 
Pilbågsgatan 7B, Lilla Edet 
Trastvägen 5, Lilla Edet 
Tärnstigen 13, Lilla Edet 
Skaftvägen 12, Götaslätten 
Flustervägen 1, Göta 
Värdshusvägen 11, Göta 
Danska vägen 26 B, Lödöse 
Klostergatan 12 (torget), Lödöse 
Lindvägen 23, Lödöse 
Furuvägen 11, Nygård 
Ängsvägen 12, Nygård 
Prässebo badplats, Prässebo 
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Revidering av förbundsordning för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund samt korrigering av arvodesnivåer 
 
Dnr KS 2022/491 
 
Sammanfattning 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) har sedan 2017 utfört 
räddningstjänstverksamhet åt Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner. 
Samtliga medlemskommuner har emellertid beslutat att ingå i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) varför SBRF ska avvecklas. Direktionen har därför för avsikt att på 
ett extra direktionsmöte fatta beslut om att föreslå en ändring av förbundsordningen. 
Den nya förbundsordningen innebär en minskning av antalet ledamöter och ersättare i 
direktionen. 
 
Medlemskommunerna har vid medlemssamråd diskuterat nya arvodesnivåer. Givet att 
uppdraget förändras för förbundsdirektionen.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-18 
Förslag till reviderad förbundsordning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att ordförandens fasta arvode sänks från 9,6% till 2,5% och att vice 
ordförandens fasta arvode utgår. Lekmannarevisorns fasta arvode ska emellertid bestå. 
Genom förändringen minskar förbundets fasta arvodeskostnader med 72%, vilket 
motsvarar en månatlig minskning med cirka 14 tkr. Om medlemskommunerna väljer 
kommunal- och oppositionsråd som representanter kommer inga arvoden att utgå, 
eftersom inga arvoden ska utbetalas till personer som fullgör sitt uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid.  
 
Sociala konsekvenser 
Inga särskilda sociala konsekvenser i ärendet 
 
Bakgrund 
Kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn beslutade under 2016 att gemensamt 
bilda kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). SBRF 
uppdrag är bland annat att bedriva räddningstjänst och ge stöd till kommunerna vid 
samhällsstörningar. Samtliga medlemskommuner har därefter ansökt om att få bli samt 
också antagits som medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
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Under 2022 har förbundet vid sidan om upprätthållande av ordinarie driftorganisation 
förberett för en verksamhetsövergång av befintlig verksamhet till RSG. 
Verksamhetsövergången kommer att ske vid årsskiftet. Därefter återstår ett 
administrativt skal som behöver hantera en rad frågeställningar innan förbundet 
slutligen kan avvecklas. De huvudsakliga uppgifterna består i att hantera en likvidation 
av förbundet, förvalta och avsluta vissa avtal samt säkerställa att de allmänna 
handlingarna och arkivet hanteras på ett ändamålsenligt sätt.  
 
För att kunna avsluta förbundet krävs det dels att det finns en administrativ stödstruktur 
i form av tjänstemannastöd, dels att det finns en förbundsdirektion som kan fatta 
relevanta beslut. Förbundsdirektionen ska vara likvidator, men sannolikt behövs 
konsultstöd för att kunna hantera processen. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen. 
Berättelsen ska innehålla en redovisning av kvarvarande tillgångar och de ska fördelas. 
Det ska också redovisas vilken av förbundets medlemmar som ska ta över och ta hand 
om de handlingar som tillhör förbundets allmänna handlingar. I hög grad kommer 
därmed direktionens uppdrag att vara administrativt. Direktionen har därför för avsikt 
att på ett extra direktionsmöte föreslå att förbundsdirektionens sammansättning ändras 
på ett sådant sätt att antalet ledamöter och ersättare i direktionen minskas. Förslaget 
innebär att varje medlemskommun har en ledamot och en ersättare till skillnad från två 
ledamöter och två ersättare per kommun. 
 
Medlemskommunerna har vid medlemssamråd diskuterat nya arvodesnivåer. Givet att 
uppdraget förändras för förbundsdirektionen är förslaget att arvodet minskas enligt 
nedanstående:  
 
 Nuvarande arvode (2022) Förslag på nytt arvode 
Ordförande 9,6% av riksdagsledamots 

arvode 
2,5% av riksdagsledamots 
arvode 

Vice ordförande 75% av ordförandes 
arvode 

Inget fast arvode 

Lekmannarevisor 480 kr 480 kr 
Ledamöter och ersättare Rörlig ersättning enligt 

Stenungsunds kommuns 
arvodesreglemente 

Rörlig ersättning enligt 
Stenungsunds kommuns 
arvodesreglemente 

 
Förslaget är vidare att arvode inte utgår om ett uppdrag innehas av en person som av 
någon av medlemskommunerna fullgör sitt uppdrag på heltid eller till betydande del av 
heltid.  
 
För kunna ändra förbundsdirektionens sammansättning måste förbundsordningen 
ändras. Förbundsdirektionen kommer föreslå att paragraf 7 i förbundsordningen 
revideras på ett sådant det framgår att direktionen består av tre (3) ledamöter och tre (3) 
ersättare, att respektive kommun ska utse en (1) ledamot och en (1) ersättare samt att 
presidiet ska bestå av en ordförande och en vice ordförande. Förbundsdirektionen 
kommer även föreslå en uppdatering av kommunallagshänvisningarna i paragrafen.  
 
Från och med den 1 januari 2023 är Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner 
medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg. SBRF ska då inte utföra 
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räddningstjänstverksamhet åt kommunerna. Förslaget är därför att paragraf 4, som anger 
förbundets uppdrag, inte ska tillämpas.  
 
Det framgår av paragraf 22 i förbundsordningen att ändringar eller tillägg till 
förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.  
 
Juridisk bedömning 
Formerna för kommunalförbunds politiska organisation och medlemmarnas 
representation framgår av 9 kapitlet i kommunallagen. Förbundsmedlemmarna har i lag 
givits stor frihet att själva bestämma om ett förbunds organisation och 
verksamhetsformer. Två organ är dock enligt lagen obligatoriska. Det första är den 
beslutande församlingen – förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion - som utövar 
förbundets beslutanderätt. Det andra organet är förbundsstyrelsen som ska svara för 
förbundets verkställighet och förvaltning. I det fall förbundet är organiserat med en 
förbundsdirektion som beslutande församling ska också förbundsdirektionen utgöra 
förbundsstyrelse.  
 
Medlemskommunerna ska i förbundsordningen fastställa hur många ledamöter och 
ersättare som den beslutande församlingen ska bestå av och hur många ledamöter och 
ersättare som respektive medlemskommun ska utse. Det framgår dock av 9 kap. 3 § 3 st 
kommunallagen att varje förbundsmedlem ska vara representerade i den beslutande 
församlingen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika 
många som antalet ledamöter. Enligt 9 kap. 7 § 1 st. kommunallagen är endast den 
valbar till uppdrag i ett förbunds beslutande församling som också är ledamot eller 
ersättare i en förbundsmedlems kommunfullmäktige.  
Av 9 kap. 2 § kommunallagen följer att bestämmelserna i kommunallagen ska tillämpas 
generellt på kommunalförbund. I de fall en direktion utgör beslutande församling 
sammanfaller den beslutande och verkställande makten. Bestämmelser som rör 
styrelsen ska då i huvudsak tillämpas.  
 
SBRF är organiserat med en förbundsdirektion som beslutande församling. Direktionen 
ska därför också utgöra förbundsstyrelse. Minsta möjliga direktion är en ledamot och en 
ersättare från respektive kommun, vilket gör att den totala direktionen som minst kan 
uppgå till tre ledamöter och tre ersättare. Förvaltningen bedömer generellt att små 
politiska organ är beskaffade med risk utifrån ett beslutsmässighetsperspektiv. Eftersom 
reglerna för styrelsen i huvudsak ska tillämpas för en förbundsdirektion gäller de regler 
om beslutsförhet som framkommer av 6 kap. 27 § kommunallagen. Direktion får endast 
handlägga ärenden om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Av det följer att 
minst två ledamöter, eller tjänstgörande ersättare, behöver vara närvarande för att 
direktionen ska få fatta beslut. Vid en ledamots förfall ska en ersättare från samma 
kommun träda in. Eftersom förslaget är att direktionen ska bestå av en ledamot och en 
ersättare från respektive kommun finns vidare en risk att en kommun inte finns 
representerad när avgörande beslut fattas. Det bör därför ligga i kommunens intresse att 
särskilt följa att de som utses att representera kommunen också närvarar vid 
direktionens sammanträden.   
 
Avseende arvodesnivåerna kan följande noteras. Betydande del av heltid är inte 
definierat i lag. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver dock i sina 
kommentarer till kommunallagen att en naturlig gräns är 40 procent av heltid. Av 4 kap. 
2 § kommunallagen framgår att den som fullgör ett uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd eller 
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oppositionsråd. Om kommunalråd eller oppositionsråd utses till kommunens 
representant ska därför arvode inte utgå. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF). Från och med den 1 januari 2023 då Stenungsunds, 
Lilla Edets och Tjörns kommuner är medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg ska 
paragraf 4 i förbundsordningen inte tillämpas. 
 
Kommunfullmäktige fastställer följande arvodesnivåer för förbundsdirektionen 
kommande mandatperiod: 
 

• Ordförande arvoderas till 2,5% av en riksdagsledamots arvode per månad 
• Lekmannarevisor arvoderas med 480 kr per månad 
• Vice ordförande samt övrig ledamot och ersättare arvoderas endast med rörligt 

arvode enligt Stenungsunds kommuns arvodesreglemente  
• Om ett uppdrag innehas av en person som för någon av medlemskommunerna 

utför sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid utgår varken fast eller 
rörligt arvode för personen i fråga 

 
 
 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
maria.olegard@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
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1 Bakgrund 
Kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn har beslutat att ingå ett 
kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst, stöd till kommunerna vid 
samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan). 
 
Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i 
det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas 
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och 
samhällsstörningar. 
 
2 Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Lilla Edets, Stenungsunds och Tjörns 
kommuner. 
 
3 Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.  
Kommunalförbundet har sitt säte i Stenungsund. 
 
4 Uppdrag och ändamål 
Bastjänster 
Räddningstjänstförbundet ansvarar för  

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag  
a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lagen skydd 
mor olyckor, 1 kap §6) 
b)  att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lagen 
skydd mot olyckor, 3 kap §1) 
c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2) 

 
• att svara för uppgifter enligt lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som åvilar var 
och en av kommunerna i förbundet med undantag av 
 a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 
 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor 
 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunerna avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt 
kommunens plan för räddningsinsatser enligt lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen)  
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Räddningstjänstförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 
 

• Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 
(1987:10). Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas 
planprocess genom att tidigt medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i 
planfrågor. 
Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess 
främst i form av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation.  

• Biträder vid kommunal riskanalys och handlingsprogram enligt Lag om 
Skydd mot olyckor. 

• Remissinstans vid alkoholtillstånd, fyrverkerier, tillfälliga evenemang. 
• Deltar i medlemskommunernas POSOM-verksamhet. 
• Deltager i medlemskommunernas olycksförebyggande arbete. 
• Deltager i medlemskommunernas krisberedskapsförberedelser ex övningar. 

 
Dessa uppgifter ingår i medlemsavgiften. 
 

Tilläggstjänster 
I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra 
andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter 
till säkerhet och trygghet i kommunerna.  
 
Dessa uppgifter skall i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i 
samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 
och uppgifter i § 4. 
 
Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas 
eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- 
eller ambitionsnivån, får förbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som 
motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen. 
 
5 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 
”Reglemente för förbundsdirektionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
enligt bilaga till förbundsordningen. 
 
6 Varaktighet 
Förbundet är bildat på obestämd tid. 
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 7 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna 
enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Direktionen skall bestå av 36 ledamöter och 36 ersättare fördelat enligt följande: 

• Lilla Edets kommun utser 12 ledamöter ledamot och 12 ersättare. 
• Stenungsunds kommun utser 12 ledamöter ledamot och 12 ersättare. 
• Tjörns kommun utser 12 ledamöter ledamot och 12 ersättare. 

 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 
den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 
skall 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. 9 kap. 3 § och 9 kap 7 § 1 st kommunallagen 
(2017:725) tillämpas. 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförandeoch en vice ordförande. Ordförandeposten 
ska rotera mellan medlemskommunerna varje mandatperiod med början för Tjörns 
kommun. Därefter ska ordförandeposten gå till Stenungsunds kommun följt av Lilla 
Edets kommun. 1:e vice ordförande och 2:e vice Vice ordförande utses från någon av 
de två övriga medlemmarna. 
 
Direktionen har rätt att utse utskott och i övrigt de organ som behövs för 
verksamheten. 
 
Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna 
inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har 
utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som 
beskrivs i lagen om proportionellt valsätt. 
 
8 Revisorer  
Kommunalförbundet skall ha tre revisorer. Kommunfullmäktige i Stenungsunds 
kommun utser en revisor från vardera medlemskommunen. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
9 Revision och beslut om ansvarsfrihet 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 
Delårsrapport 
Delårsrapporten ska upprättas och beslutas av direktionen. Delårsrapporten ska 
bedömas av revisorerna i kommunalförbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i 
rapporten är förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga 
bedömningen ska biläggas delårsrapporten. 
 
Delårsrapporten ska godkännas av medlemmarnas fullmäktige.  
 
 
 

314



 5 

 
 
Årsredovisning 
Årsredovisningen ska upprättas och godkännas av direktionen. 
 
Årsredovisningen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna.  
 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige. 
 
Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.  
 
10 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem 
genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
 
11 Närvarorätt 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt.  
Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i § 14. 
 
Kommunstyrelsens presidium och/eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsdirektionen. 
Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
12 Anslag av kungörelser och andra 
tillkännagivanden 
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 
övriga tillkännagivanden skall anslås på www.sbrf.se. För kännedom skall anslag 
dessutom ske på varje medlemskommuns webbplats. 
Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten skall fastställas skall anslås på 
förbundets webbplats www.sbrf.se. 
 
13 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems 
ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 14 nedan. 
 
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med angiven fördelningsgrund. 
 
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 
tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 
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14 Kostnadsfördelning  
Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.  
 

Bastjänster  
 
I fördelningsmodellen används två fördelningsnycklar bestående av en fast och en 
rörlig. Den fasta fördelningsnyckeln uppgår till 85% och den rörliga till 15% av den 
beslutade budgeten. Fördelningsmodellen gäller från 1 januari 2021. 
Utgångspunkten är beslutad budget för 2020, där 85% avser den fasta delen och 
fördelas enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel.  
 
Lilla Edet  29,99%  
Stenungsund  30,94% 
Tjörn  39,07% 
 
Den rörliga är invånarrelaterad och förändras årligen utifrån invånarantalet i 
respektive kommun 31 december två år före aktuellt budgetår.  
 

Förhandling 
Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla förhandling av 
medlemsandelarnas fördelning. En förhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 
 
I händelse av större förändringar vid ex investering i ny brandstation i Lilla Edet, 
förändringar i industriavtal eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars 
nytta inte kan tillgodogöras samtliga medlemskommuner, är detta grund för 
förhandling av medlemmarnas andel i förbundet 
 

Tilläggstjänster 
Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 4 
till någon eller några av förbundsmedlemmarna skall sådana särskilda uppgifter 
ersättas fullt ut. 
 
Lån och borgen mm 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna godkänt.  
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 
ansvar fördelningsregeln. 
 
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
 

316



 7 

15 Medlemsstyrning 
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse skall direktionen samråda med 
medlemmarna. 
För att betona medlemmarnas roll som ägare av förbundet skall ett medlemsamråd 
bildas bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till 
förbundet sker genom medlemssamråd. Medlemmarna och förbundet kan kalla till 
medlemssamråd vilket skall hållas efter behov dock minst en gång per år. Förbundet 
har initiativskyldighet till att medlemssamrådet kallas. 
 
16 Budgetprocess  
Direktionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Direktionen ska ta initiativ 
till att starta budgetprocessen med sina medlemskommuner. Ambitionen är att sådana 
ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt 
gången. 
 
Räddningstjänstförbundet ska följa medlemskommunernas budgetprocess. 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
och en ekonomisk plan för den kommande tvåårsperioden. 
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall vara offentligt. Kungörelse om 
sammanträdet skall utfärdas. 
 
Budgetramar 2017-2019 
För budgetåren 2017-2019 gäller fasta förutsättningar. För budgetåret 2017 och 2018 
gäller 2 % indexuppräkning och för 2019 1 % indexuppräkning. 
 
17 Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 
Handlingsprogrammen skall upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 
Förändringar och tillägg till planerna skall också beredas i samverkan med 
förbundsmedlemmarna. 
 
18 Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.  
 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs 
med anledning av utträdet. 
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19 Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt 13 § 
tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det behövs 
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller 
på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
Till slutredovisningen skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 
förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 
 
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 
 
20 Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer och 
revisorsersättare skall utgå enligt Stenungsunds kommuns arvodesbestämmelser. 
 
21 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol. 
 
22 Ändringar i förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och 
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
23 Räddningsinsatser med kostnader som 
överstiger den kommunala självrisken 
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för 
statsbidragsansökan.  
 
24 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet skall hanteras 
enligt följande. 
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• Ansökan tillställs förbundets Direktion 
• Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige 
• Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem samt 
• Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen. 

 
25 Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlagen (1990:782). Direktionen får genom 
avtal med resp. medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och 
verkställande funktionen samt att vara arkivdepå. 
 
 
 
26 Personuppgifter 
Direktionen är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för 
behandling av personuppgifter inom kommunalförbundets ansvarsområde. 
 
27 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av kommunfullmäktige 
och gäller från och med den 1 januari 2017. 
 
 
 
 
 
 
Antagen: 
Kommunfullmäktige i Lilla Edet 2022 § 
Kommunfullmäktige i Stenungsund 2022 § 
Kommunfullmäktige i Tjörn 2022 § 
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Sidan  1 av 2 
 

    

 

            
  

Delegeringsbeslut 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Maria Olegård 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2022-11-18 
      

           

  
      

 

 
 

 
 

      

 

Beslutsfattare: 
 

Alla 
 

      

 

Kategori: 
 

Alla 
 

      
 

Beslutsinstans: 
  

Kommunstyrelsen 
 

      

 

Sammanträdesdatum: 
 

2022-11-29 
 

      

 

 
 

 
 

      

           

 

    

  

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  

Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   

 Signerat arrendeavtal (7.26) Maria Wagerland §31/2022 

2022-11-17 LILLA EDETS KOMMUN  

KS 2022/125 Arrende, del av Hanström 2:60 
 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 3.3 Amortering enligt kommunstryelsens 

delegeringsordning 
Jörgen Karlsson § 

2022-10-07   

KS 2022/433 Amortering och lån  

   
 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt 

(7.26) 
Maria Wagerland §30/2022 

2022-11-04   

KS 2022/462 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt Övriga delegeringsbeslut 
   
 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt Maria Wagerland §29/2022 

2022-11-04   

KS 2022/462 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt Övriga delegeringsbeslut 
   
 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt 

(7.26) 
Maria Wagerland §28/2022 

2022-11-04   

KS 2022/462 Avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör/mätpunkt Övriga delegeringsbeslut 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat 

Delegationspunkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§46/2022 

2022-11-10 ***Sekretess***  

KS 2022/473 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

 

320



    

    
  

Sidan  2 av 2 
 

    

 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat 

Delegationspunkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§47/2022 

2022-11-10 ***Sekretess***  

KS 2022/481 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Anmälan om PUI 2022-11-11 anmäld till IMY i 

enlighet med punkt 1.19 kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Elisabeth Linderoth §4/2022 

2022-11-11   

KS 2022/20 Personuppgiftsincidenter 2022 Övriga delegeringsbeslut 
   
 Ledamot/ersättares rätt till arvode, ersättning för 

förlorad arbetsinkomst och resa 11 november 2022 
(punkt 1:2) 

Julia Färjhage §5/2022 

2022-11-14   

KS 2022/329 Ledamot/ersättares deltagande i konferens samt 
beslut om rätten till arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resa  

Ordförandebeslut 

   
 Ledamot/ersättares rätt till arvode, ersättning 

förlorad arbetsinkomst och resa 31 januari 2023 
(punkt 1:2) 

Julia Färjhage §6/2022 

2022-11-14 Glokala Sverige  

KS 2022/329 Ledamot/ersättares deltagande i konferens samt 
beslut om rätten till arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resa  

Ordförandebeslut 
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Inkomna skrivelser och rapporter  

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser 

KS Dnr Rubrik Från 

2022.3378 Protokoll  - Inspektion av överförmyndarnämnden i 
Stenungsunds kommun avseende verksamhetsåret 
2021- Rättelse 

Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

2022.3379 Protokoll 2022-10-26 Överförmyndarnämnden 

2022.3496 Protokollsutdrag 2022-10-25§ 223 Sammanträdes-
tider för regionfullmäktige återstoden av 2022 och 
för helåret 2023 

GR Västra Götalands-
regionen 

2022.3497 Styrelseunderlag 2022-10-18 EdetHus AB 

2022.3498 Protokoll styrelsemöte nr 7 2022-10-18 EdetHus AB 

2022.3557 Information Hälso- och sjukvårdsavtalet och Färdplan 
Nära vård 

 

Västkom / GR 

 Informationsbrev med nytt förslag till kommuntal 
2023 

Migrationsverket 

   

   

   

 
Förslag till beslut 
Xnämnden antecknar informationen 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

1 

 

Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Tid: 15:00-16:05 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Annika Andersson (L), sammanträdets ordförande 

Göran Hermansson (S), ersätter Claes Olsson (S) 

Anders Tenghede (V), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 

Anders Wingård (FO) 
    

Ersättare 

Det finns inga ersättare utöver de som tjänstgör som ledamöter. 

 

Övriga närvarande 

Helena Maxon, administrativ chef, §§ 55-56 

Maria Alexandersson, handläggare, § 47 

Ninette Averdal, handläggare, § 48  

Susanne Nyström, handläggare, §§ 49-51 

Caroline Olsson, handläggare, §§ 52-54 

Sekreterare Camilla Holmgren 

 

Justeringsdag: 2022-10-26 

 

Justerare: Anders Wingård (FO) 

 

 

 

 

Camilla Holmgren Annika Andersson (L)  

  Anders Wingård (FO) 

sekreterare ordförande justerare 

 

 

  

   

 

 

 

339



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

2 

 

Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-10-26 

Paragrafer: 45-56 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-10-26 

Datum då anslaget tas ner: 2022-11-17 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 
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§ 45 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med justering av följande 

komplettering: 

 

Tillkommande handling 

§ 54 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-25 

Ansökan om samtycke till försäljning, inkom 2022-09-29 

Yttrande från Fastighetsbyrån, inkom 2022-10-17 

Köpekontrakt, undertecknat 2022-09-26 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 
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§ 46  Dnr ÖFN 2022/13 

 

Information om ny ersättare Lilla-Edets kommun 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Lilla-Edet beviljar Carin Thorén Hansson (S) avsägelse från uppdraget 

som ersättare i överförmyndarnämnden, och väljer Andreas Quiroz Jansson (S) till ersättare i 

överförmyndarnämnden för tiden fram till 2022-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunfullmäktige 2022-09-19, § 92 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edets kommun 

Orust kommun 

Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

5 

 

§ 47 Ärendenr 5533/ Dnr76 

 

Begäran om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto 

(Akt nr 5533) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

6 

 

§ 48 Ärendenr 9165/Dnr 50 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 9165) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

7 

 

§ 49 Ärendenr 204/dnr 377 

 

Begäran om samtycke till nyttjanderätt avseende markupplåtelseavtal 

(Akt nr 204) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

8 

 

§ 50 Ärendenr 9430/Dnr 38 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning inom dödsbo (Akt nr 9430) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

9 

 

 

§ 51  Ärendenr 9449/Dnr 60 

 

Begäran om samtycke till försäljning av fastighet inom dödsbo 

(Akt nr 9449) 
 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

10 

 

§ 52 Ärendenr 8958/Dnr 121 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning inom dödsbo (Akt nr 8958) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

11 

 

§ 53 Ärendenr 5556/Dnr 342 

 

Begäran om entledigande av förvaltare (Akt nr 5556) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

12 

 

§ 54                   Ärendenr 8803/Dnr 79 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 8803) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

13 

 

§ 55                   Dnr ÖFN 2022/5 

 

Inspektionsrapport från Länsstyrelsen i Västra Götaland 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att ge överförmyndarenheten i uppdrag att vidta åtgärder för 

att rätta till de brister som framkommer av inspektionsprotokollet från Länsstyrelsen daterad 

2022-10-06. Uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits ska redovisas till 

överförmyndarnämnden vid sammanträdet 2 februari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har vid den årliga tillsynen av överförmyndarnämnden i Stenungsund funnit att 

det förekommer vissa brister gällande diarieföring och även att felaktig information lämnats i 

enstaka fall, brister i tillsyn över ställföreträdare, bristande tillämpning av 16 kap. 9 § 

Föräldrabalken (FB) samt att verksamheten inte granskat årsräkningarna för verksamhetsåret 

2020 i rimlig tid.  

Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till de 

påtalade bristerna. Länsstyrelsen har avslutat tillsynen och ingen återrapportering krävs.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 

Protokoll från Länsstyrelsens tillsyn efter rättelse daterad 2022-10-06 

 

Beslutet skickas till: 

Lilla Edets kommun 

Orust kommun 

Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET • ORUST • TJÖRN • STENUNGSUND 

 

PROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 

2022-10-26 

 

 

 

 

14 

 

§ 56 

 

Information från verksamheten 

 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

• Information från verksamheten 

- Rekrytering pågår av ytterligare en handläggare samt vikarier inför föräldraledighet. 

 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- 538 årsräkningar ska inkomma och 537 har inkommit 

  Samtliga årsräkningar som var inlämnade i tid och kompletta var färdiggranskade    

  den sista september i enlighet med verksamhetsmålet. I dagsläget är 390 granskade  

  dvs 72%. 

- Tre ställföreträdare har 10 uppdrag 

- En ställföreträdare har 14 uppdrag, dock endast 4 med redovisningsskyldighet.   

- Kontroller är gjorda på samtliga gode män och förvaltare.  

 

• Aktuella domar 

-- Akt 8668, överklagat beslut om att inte entlediga god man, tingsrätten avslår 

överklagan. 

- Akt 7147, som var uppe på föregående sammanträde angående avslag på 

uttagsbegäran för att bekosta moderns resa. God man har överklagat beslutet och det 

sändes till Tingsrätten 29/9, ingen dom ännu. 
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Protokoll från regionfullmäktige, 2022-10-25 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

18 (22) 

§ 223 

Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 

2022 och för helåret 2023 

Diarienummer RS 2022-01739 

Beslut 

1. Regionfullmäktige sammanträder den 29 november 2022. 

2. Regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 

26 september, 23-24 oktober och 28 november 2023. 

3. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30. 

Tvådagarssammanträde börjar kl. 09.30 dag 1 och kl. 09.00 dag 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgående fullmäktige bestämmer tid för nyvalda fullmäktiges första möte. 

Nyvalda fullmäktige ska på sitt första sammanträde bestämma tid och plats för 

sina sammanträden resten av året. Senast i december ska fullmäktige bestämma 

sammanträdestider för nästa år. 

För att underlätta planeringen beslutade regionfullmäktige preliminärt om 

sammanträdestider för hela 2022 den 7 juni 2021 § 137 och för helåret 2023 den 

13-14 juni 2022 § 143. 

Ny sessionssal i Vänersborg planeras vara klar i slutet av 2022. 

I sammanhanget kan nämnas att SKR:s valkongress äger rum den 21 mars 2023 i 

Stockholm och ordinarie kongress är den 15–16 november i Helsingborg. 

Bolagsdagen äger rum den 21 mars 2023. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-10-18 § 276 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Skickas till 

• Kommunerna i Västra Götaland 

• Samtliga nämnder och styrelser 

• Elisabet Ericson 
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Kallelse till styrelsemöte 2022-10-18 i AB EdetHus 
 

Plats: EdetHus kontor i Göta 

Tid: 17:00 
 

Förslag till dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande 
 

§ 2 Val av justeringsman och sekreterare 
 
§ 3 Fastställande av dagordningen 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
 
§ 5 Förvaltning 
 

- VD’s utvärdering  

- Organisationsförändring 

- Status pågående försäljningar/förvärv 

- Pågående projekt/långsiktig investeringsplan  

- Projektchef Bodil Sjans redogör för status upphandling partnering 

 
§ 6 Ekonomisk rapportering 
 

- Ekonomisk ställning t.o.m. 2022-09-30 

- Finansrapport från Entropi per 2022-09-30 

- Uthyrningsläget 

  
 

§ 7 Information/anmälningar: 
- Ev. nya försäljningar/förvärv 

 
§ 8 Övriga beslutsärenden: 

-  
 
§ 9 Övriga frågor/ärenden: 

-  

 
§ 10 Avslutning (inkl nästa sammanträde) 
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AB EdetHus

Resultaträkning tom 2022-09-30

Belopp i tkr 2022-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2022-01-01
2022-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2022-12-31
Utfall period Budget period Avvik, kkr Utfall period fg år Årsbudget

Hyresintäkter
Intäkter bostäder 20 345 20 122 223 19 925 26 830

Intäkter offentliga lokaler 52 897 53 443 -547 52 348 71 258

Intäkter lokaler, industri 11 059 11 413 -354 12 154 15 217

Intäkter Vindkraft/arrende 1 656 649 1 007 673 865

Övriga hyresintäkter 1 031 1 035 -4 1 059 1 380

Summa hyresintäkter 86 987 86 663 325 86 160 115 550

Övriga intäkter 1 720 1 206 514 2 993 1 608

TOTALA INTÄKTER 88 708 87 869 839 89 153 117 158

Kostnader
Driftskostnader fastigheter -17 788 -18 372 584 -19 413 -25 922

Reparation & u-håll fastigheter -10 743 -10 595 -147 -11 314 -14 127

Fastighetsskatt & Försäkring -1 800 -1 533 -266 -1 804 -2 044

Övriga externa kostnader -6 549 -6 088 -461 -7 111 -8 117

Personalkostnader -15 722 -15 841 119 -15 814 -21 122

Avskrivningar -25 880 -24 432 -1 447 -24 362 -32 576

Summa rörelsekostnader -78 481 -76 862 -1 619 -79 819 -103 908

Rörelseresultat 10 227 11 007 -780 9 333 13 250

Ränteintäkter mm 23 0 23 18 0

Räntekostnader -5 442 -5 625 183 -5 146 -7 500

Borgensavgift -2 228 -2 227 -1 -2 228 -2 969

Resultat finansiell verksamhet -7 646 -7 852 205 -7 355 -10 469

Rörelseresultat efter finansiella poster 2 581 3 155 -575 1 978 2 781

ÅRETS RESULTAT 2 581 3 155 -575 1 978 2 781

Kommentar:

Tom sept 2022:

Hyresbortfall Hantverkargatan har nu aktiverats i projektet. 570 tkr tom sept.

Intäkter offentliga lokaler & industri under budget. Arbete pågår med att hyra ut tomma lokaler. 

Vindkraften går väldigt bra just nu. Långt över budget. Preliminärt årsbokslut från Prässeberg Vind visar 

på 97% ökning av intäkter jämfört med föregående räkenskapsår (sept 21-aug 22). 

Driftskostnaderna är under budget medan reparationer & felavhjälpande åtgärder överskrider budget. 

Avskrivníngar högre än budget beroende på anskaffade byggnadsinventarier i slutet av 2021.

+2,5 mkr ackumulerat resultat tom sept. Budget +3,2 mkr. Avvik -661 tkr.
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AB EdetHus

Prognos tom 2022-12-31

Belopp i tkr 2022-01-01 2022-01-01 2021-01-01
2022-12-31 2022-12-31 2021-12-31

Prognos helår Årsbudget Avvik, kkr Utfall fg år

Hyresintäkter
Intäkter bostäder 27 127 26 830 297 26 604

Intäkter offentliga lokaler 70 529 71 258 -729 69 808

Intäkter lokaler, industri 14 745 15 217 -472 15 982

Intäkter Vindkraft/arrende 2 208 865 1 342 1 129

Övriga hyresintäkter 1 375 1 380 -6 1 398

Summa intäkter 115 983 115 550 433 114 921

Övriga intäkter 2 294 1 608 5 580 5 580

TOTALA INTÄKTER 118 277 117 158 1 119 120 501

Kostnader
Driftskostnader fastigheter -24 406 -25 922 1 516 -27 558

Reparation & u-håll fastigheter -14 324 -14 127 -197 -16 584

Fastighetsskatt & Försäkring -2 400 -2 044 -355 -2 355

Övriga externa kostnader -8 732 -8 117 -615 -9 175

Personalkostnader -21 007 -21 122 114 -20 878

Avskrivningar -34 506 -32 576 -1 930 -33 493

Summa rörelsekostnader -105 375 -103 908 -1 466 -110 042

Rörelseresultat 12 903 13 250 -347 10 459

Ränteintäkter mm 31 0 31 62

Räntekostnader -7 837 -7 500 -337 -6 807

Borgensavgift -2 970 -2 969 -1 -2 969

Resultat finansiell verksamhet -10 776 -10 469 -306 -9 714

Rörelseresultat efter finansiella poster 2 127 2 781 -654 745

ÅRETS RESULTAT 2 127 2 781 -654 1 585

Prognos baserad på årets utfall och att det fortsätter i samma takt. 

Ränteprognos uppdaterad med senaste siffror från Entropi. 

Tillägg till prognos, uppskattning: vinst (tkr)

Försäljnings skogsmark 14 600                 

Försäljning kommunen 2 100                   

16 700                 

avsättning periodiseringsfond: 4 175-                   

12 525                 

skatt 2 600-                   

tillägg, preliminärt 9 925                   
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tillägg, preliminärt

ANALYS - INTÄKTER OCH KOSTNADER TOM SEPT
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AB EDETHUS

Balansrapport 2022-09-30 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31
 Belopp i kkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 663 534 665 532 668 833 667 221 685 540

Skogsmark 14 584 14 584 14 584 14 584 14 575

Pågående nyanläggningar 15 279 14 315 8 900 17 540 27 702

Inventarier, verktyg och 

installationer 40 165 40 932 43 721 45 602 29 297

 733 562 735 363 736 038 744 947 757 113 

Finansiella 

anläggningstillgångar

Andra långfristiga 

värdepappersinnehav 70 70 70 70 74

Andra långfristiga fordringar 572 572 572 572 433 

Summa anläggningstillgångar 734 204 736 005 736 680 745 589 757 620
 

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Förrådsmaterial o olja, pellets 414 414 414 414 275
 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 287 1 294 5 890 26 927 26 654

Övriga fordringar 5 487 5 224 473 3 861 1 917

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 616 1 350 2 046 4 005 2 157

 17 804 8 282 8 824 35 208 31 003
 

Kassa och bank 64 682 51 266 52 596 32 193 23 630

Summa omsättningstillgångar 82 485 59 548 61 420 67 401 54 632

 

SUMMA TILLGÅNGAR 816 690 795 553 798 099 812 989 812 253

Sida 1 av 2
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EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 2022-09-30 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31
 

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000

Uppskrivningsfond 2 735 2 735 2 735 2 735 2 815

Reservfond 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 14 537 14 537 14 807 13 222 11 806

Periodens resultat 2 581 423 -1 722 1 585 1 606 

Summa eget kapital 88 853 86 695 84 820 86 542 85 227
 

Obeskattade reserver 25 598 25 598 25 598 25 598 26 598
  

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 659 254 659 324 659 394 659 464 659 744

Summa långfristiga skulder 659 254 659 324 659 394 659 464 659 744

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 012 9 564 5 054 9 834 12 791

Övriga skulder 5 777 442 -1 835 3 868 2 186

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 32 196 13 930 25 068 27 683 25 707

Summa kortfristiga skulder 42 984 23 936 28 287 41 385 40 683

 

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 816 690 795 553 798 099 812 989 812 253
 0 0 0 0 0

Kommentarer balansräkning:

Byggnader & Mark samt inventarier har sjunkit under året i takt med avskrivningar.

Pågående nyanläggningar ökar i takt med investeringar och projekt.

Avisering av hyrorna för kvartal 4 har skett i sept, därav höga kundfordringar, kassa samt förutbetalda intäkter per 30 sept.

Skulder till kreditinstitut minskar något varje period i takt med amorteringar. 

Eget kapital på 88,8 mkr inkluderar preliminärt resultat tom sept på 2,6 mkr.

Obeskattade reserver i form av överavskrivningar uppgår til 25,6 mkr. 

Soliditeten har hållt sig på ca 13,4% i snitt under året.

Sida 2 av 2
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JA
Enskild långivare bör ej representera mer än 50% 

av den totala skuldportföljen                         

Undantag kan dock göras för Kommuninvest
JA

Den genomsnittliga kapitalbindnings-                      

tiden regleras tills vidare ej.

JA
Tillåtna instrument är ränteswapar, forward-

swapar och FRA. Kombinationer av ränte-                                                     

swapar och ränteoptioner är inte tillåtet
JA

Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras tills 

vidare ej.

Värde Derivat: 51 564 kkr      Värdeförändring +1%: 20 252 kkr

Summa Lån: 659 254 kkr Summa Ränteswapar: 510 000 kkr

AVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY

OK Minst 3 långivare bör eftersträvas JA
Den genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen ska ej understiga 1 år och ej 

överstiga 7 år

Genomsnittsränta Räntebindning Kapitalbindning

AB EDETHUS
2022-09-30

1,40% 4,02 år 2,29 år

100%

Swedbank
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Marknadsförväntningar Marknadsförväntningar +1%

100%

0%

Kommuninvest

Swedbank

Översiktsrapporten är framtagen av Entropi AB.
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INFLYTTANDE  HYRESGÄSTER:
Lgh.-Nr: Gatu-Adress: Utflyttn.-Datum: Inflyttn.-Datum: Rok Not
36-012 Hantverkaregatan 4B 2021-11-30 2021-12-01 3rok
36-008 Hantverkaregatan 4B 2020-11-30 2021-12-01 3rok
36-022 Hantverkaregatan 4D 2021-10-31 2021-11-01 3rok
36-019 Hantverkaregatan 4D 2021-11-30 2021-12-01 2rok
36-020 Hantverkaregatan 4D 2021-11-30 2021-12-01 3rok
36-003 Hantverkaregatan 4A 2021-11-30 2021-12-01 3rok
36-027 Hantverkaregatan 6A 2021-11-30 2021-12-01 3rok
36-026 Hantverkaregatan 6A 2021-12-31 2022-01-01 2rok
36-023 Hantverkaregatan 4D 2021-12-31 2022-01-01 2rok
36-018 Hantverkaregatan 4C 2022-03-31 2022-04-01 2rok
36-024 Hantverkaregatan 4D 2022-02-28 2022-03-01 3rok
36-021 Hantverkaregatan 4D 2022-10-14 2022-10-15 2rok

38-014 Södra Ledningsgatan 37 2022-09-30 2022-10-15 2rok
37-040 Molinsgatan 11 2011-10-31 2022-11-01 1rok
249-021 Sadelmakaregården 5 2022-11-30 2022-12-01 2rok
249-024 Sadelmakaregården 5 2022-11-30 2022-12-01 2rok
11-020 Skövdevägen 19 2022-10-31 2022-11-01 2rok
37-031 Molinsgatan 13 2022-09-30 2022-10-01 2rkv vattenläcka, renovering påbörjas 2022-10-01, klar för uthyrning 2022-12-01
11-019 Skövdevägen 17 2022-11-30 2022-12-01 2rok
554-002 Klockarevägen 1A 2022-11-30 2022-12-01 3rok
46-007 Sätergården 2 2022-10-31 2022-11-01 2rok
37-002 Molinsgatan 7 2022-11-30 2022-12-01 2rkv
48-012 Fornvägen 26 2022-12-31 2023-02-01 4rok Vakant en månad pga renovering
11-027 Skövdevägen 33 2023-01-31 2023-02-01 3rok Ute på vår hemsida tom 2022-10-17

HANTVERKAREGATAN

12 st lägenheter är tom ställda

Befarade hyresförluster
38-014, dödsbo
39-1010, övergiven lgh, obetalda hyror + vanvårdad lgh
46-024, skickat för avhysnign
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EH= externa hg K=kommunen
K-ej= Kommunen fått erbjudande men tackat nej
I=redan boende hos oss (interna)

INFLYTTANDE  HYRESGÄSTER:
Lgh.-Nr: Gatu-Adress: EH K K-ej I Inflyttn.-Datum: Namn: Rok
36-018 Hantverkaregatan 4C 2022-04-01 Rivningskontrakt 2rok
46-024 Sätergården 4 x 2022-04-01 2rok
36-024 Hantverkaregatan 4D x 2022-03-01 Provkontrakt-blir sedan rivningskontrakt 3rok
45-017 Kalvhagevägen 16 x 2022-05-01 1,5rok
45-018 Kalvhagevägen 16 x 2022-04-01 tom en månad, renovering 2rok
47-005 klockarevägen 10 x 2022-05-01 2rok
37-004 Molinsgatan 7 x 2022-04-01 tom en månad, renovering 3rok
45-001 Kalvhagevägen 12 x 2022-06-01 1,5rok
26-023 Göteborgsvägen 38B x 2022-04-01 3rok
249-006 Sadelmakaregården 31 x 2022-06-01 4rok
48-001 Fornvägen 4 x 2022-06-01 2rok
36-010 Hantverkaregatan 4B 2022-04-01 Rivningskontrakt 2rok
37-018 Molinsgatan 9 x 2022-04-15 1rok
249-036 Sadelmakaregården 4 x 2022-07-01 3rok
37-006 Molinsgatan 7 x 2022-07-01 2rok
46-013 Sätergården 3 x 2022-07-01 2rok
249-034 Sadelmakaregården 14 x 2022-07-01 3rok
37-015 Molinsgatan 9 x 2022-07-01 2rok
45-024 Kalvhagevägen 16 x 2022-06-01 1,5rok
249-010 Sadelmakaregården 21 x 2022-07-01 2rok
37-044 Molinsgatan 11 x 2022-07-01 1rok
39-1009 Ekaråsvägen 4D x 2022-05-01 4rok
46-025 Sätergården 5 x 2022-08-01 2rok
45-023 Kalvhagevägen 16 x 2022-08-01 2rok
48-014 Fornvägen 30 x 2022-09-01 2rok
249-005 Sadelmakaregården 29 x 2022-10-01 3rok
554-004 Klockarevägen 1A x 2022-10-01 2rok
38-014 Södra Ledningsgatan 37 x 2022-10-15 2rok
249-020 Sadelmakaregården 17 x 2022-11-01 3rok
37-040 Molinsgatan 11 2022-11-01 1rkv
249-021 Sadelmakaregården 5 x 2022-12-01 2rok
48-011 Fornvägen 24 x 2022-11-01 3rok
11-020 Skövdevägen 19 x 2022-11-01 2rok
37-026 Molinsgatan 13 x 2022-10-01 2rok
11-019 Skövdevägen 17 x 2022-11-01 2rok
554-004 Klockarevägen 1C x 2022-10-01 2rok
37-002 Molinsgatan 7 x 2022-12-01 2rkv
46-007 Sätergården 2 x 2022-12-01 2rok
37-031 Molinsgatan 13 2022-10-01 Vakant-renov-vattenläcka 2rkv
249-024 sadelmakaregården 5 x 2022-12-01 2rok
554-002 Klockarevägen 1A x 2022-10-01 3rok
48-012 Fornvägen 26 x 2023-02-01 4rok
11-027 Skövdevägen 33 2023-02-01 3rok

ANTAL 24 4 0 10
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 

E-post: info@vastkom.se                           www.vastkom.se 

Org.nr: 858501-2084 

 
Information från VästKom 2022-11-04 
 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVTAL MED TILLHÖRANDE 

ÖVERENSKOMMELSER SAMT FÄRDPLAN –  

LÄNSGEMENSAM STRATEGI FÖR GOD OCH NÄRA VÅRD 

OCH IDENTIFIERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN  

 
Under hösten 2022 pågår beslutsprocessen om Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära 

vård samt Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen. Den juridiska bedömningen, från såväl regionen som 

kommunsidan, innebär att samtliga parter måste ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsavtalet med 

tillhörande överenskommelser för att det ska vara giltigt.  

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård är en strategi och inte ett avtal. Den juridiska 

bedömningen, från såväl regionen som kommunsidan är att den inte kräver att samtliga står bakom 

Färdplanen för att den ska träda i kraft.  

NULÄGE BESLUTSPROCESS   
• 48 av 49 kommuner har sagt ja eller förväntas säja ja till Färdplan länsgemensam strategi för 

god och nära vård  

• 41 kommuner av 49 har sagt ja eller förväntas säga ja till Hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser.  
 

Kommunerna skickar, efter att de tagit sina beslut i kommunfullmäktige, in beslutsprotokollen till 

VGR. Fram till och med den 1 november har VGR mottagit 28 beslut om Hälso- och sjukvårdsavtalet 

med tillhörande överenskommelser samt 29 beslut om Färdplan - länsgemensam strategi för god och 

nära vård. 

NUVARANDE AVTAL GÄLLER 
Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal har ett upplägg som innebär att om ingen part skriftligen sagt 

upp avtalet förlängs det automatiskt med två år i taget med tolv månaders uppsägningstid. Då inte 

någon av parterna sagt upp avtalet är det därmed fortsatt giltigt.  

• Hälso- och sjukvårdsavtalet  

I samband med revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet har även fyra lagreglerade 

överenskommelser reviderats. I samband med att nuvarande avtal förlängs med två år fortsätter 

även tre av fyra tidigare överenskommelser att gälla. De har i likhet med Hälso- och sjukvårdsavtalet 

en klausul om förlängning och löper därmed på.  
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AVTAL MED AUTOMATISK FÖRLÄNGNING 

• Ramavtal för läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård  

• Överenskommelse samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar  

• Samverkan om munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård  

 

ÖVERENSKOMMELSEN OM IN- OCH UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Giltighetstiden för Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

sträckte sig fram till och med 2020-11-30. Parterna har sedan december 2020 agerat samstämmigt 

om vad som gäller dem emellan. Överenskommelsen bedöms därför av jurister inom både VästKom 

och VGR som fortsatt gällande. 

SRO och VVG har under oktober fått information om nuvarande giltighetstid för överenskommelsen. 

Förslag om förlängning lyfts till SRO den 29 november och går därefter ut till huvudmännen 

för beslut.  

• Förslag om ny giltighetstid, 2020-12-01 till och med 2024-12-31 samt 

• Mindre justeringar genom borttag av text angående utvärdering under 2020 samt text om 

kommuners betalningsansvar vid psykiatrisk vård fram till och med 2020-03-31 

I det nya förslaget på giltighetstid anpassas tiden efter förlängningen av nuvarande hälso- och 

sjukvårdsavtal som är två år från årsskiftet 2022/2023. Överenskommelsen förlängs sedan med två år 

i taget med tolv månaders uppsägningstid. Överenskommelsen blir i och med förlängningen ett 

underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland vilket innebär att överenskommelsens 

giltighet är beroende av ett gällande huvudavtal.  

I det fall samtliga parter inte skulle teckna denna länsgemensamma överenskommelse om in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och parterna inte kommer överens om någonting annat 

gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning.  

 

FORTSATT ARBETE PÅ KOMMUNSIDAN 
Det är viktigt att få en gemensam utgångspunkt på kommunsidan för det fortsatta arbetet. 
Under november påbörjas ett arbete för att inhämta samtliga kommuners önskemål om hur vi ska gå 

vidare och hur den fortsatta processen ska se ut. 

Kommunernas synpunkter på fortsatt process föreslås inhämtas via en webbenkät där syftet är att: 
 

• kartlägga synpunkter kring fortsatt arbete med Färdplan och identifierade 
utvecklingsområden samt 

• att kartlägga kommunernas åsikter kring fortsatt process av hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser. 
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Enkäten föreslås vända sig till tjänstepersonerna inom kommunerna och ska besvaras med ett svar 
per kommun. Sammanställning av svaren ska redovisas för VästKoms styrelse och ligga till grund för 
beslut om fortsatt process. Någon tidsplan på det fortsatta arbetet finns därför inte i nuläget men 
det har inkommit synpunkter från flera kommuner och kommunalförbund om att arbetet behöver få 
ta tid. 
 

Med vänliga hälsningar 

Anneli Assmundson Bjerde 

Chef Välfärdsutveckling 

VästKom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

  Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

 

Nytt förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2023 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-

lända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade 

kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning. 

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om 

länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (2016:38), (bosättningslagen).  

Nya läns- och kommuntal 

Enligt regeringens budgetproposition ska 2023 års mottagande av kvotflyk-

tingar minska från 5000 till 900 personer. Därför har regeringen gett Migrat-

ionsverket i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på länstal för hur många ny-

anlända varje län ska ta emot på anvisning enligt bosättningslagen.  

Enligt länstalsförslaget ska sammanlagt 537 nyanlända anvisas till Västra 

Götalands län under 2023. 

Förslaget till kommuntal för 2023 som Länsstyrelsen delade med länets 

kommuner den 15 augusti behöver därför revideras. Länsstyrelsen har tagit 

fram ett nytt förslag till kommuntal utifrån länstalsförslaget. Förslaget till 

kommuntal finns i bilaga 1.  

Tidsramar och omfördelning av kommuntal 

Till följd av det minskade länstalet för 2023 fördröjs Länsstyrelsens kom-

muntalsbeslut. Inför beslutet vill Länsstyrelsen åter öppna möjligheten för 

länets kommuner att påverka sitt mottagande genom frivilliga omfördel-

ningar av kommuntalen. 

Fram till och med 6 december har länets kommuner möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan 

kommuner, genom att mejla till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara för-

ankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner. Omfördel-

ningar sker på frivillig basis. Kommuner som ej önskar påverka sitt kom-

muntal behöver ej meddela Länsstyrelsen detta.  

Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om kommuntalen den 12 december, 

efter att regeringen beslutat länstalen. 

Information  

Länsstyrelsen vill också informera om möjligheten att omfördela kommun-

talen under 2023. Ifall kommuner saknar möjlighet att förankra och besluta 

omfördelningar innan deadlinen den 6 december, går det alltså att inkomma 

med beslut om omfördelningar senare. Länsstyrelsen kan då besluta om re-

videringar av kommuntalen efter årsskiftet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef Enheten för integrationsfrågor 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Bilaga 1: Förslag till kommuntal för 2023 i Västra Götaland 

Kommun 
Förslag till kom-

muntal 

Ale 19 

Alingsås 19 

Bengtsfors 0 

Bollebygd 8 

Borås 10 

Dals-Ed 3 

Essunga 2 

Falköping 0 

Färgelanda 2 

Grästorp 2 

Gullspång 1 

Göteborg 82 

Götene 10 

Herrljunga 4 

Hjo 6 

Härryda 34 

Karlsborg 2 

Kungälv 37 

Lerum 31 

Lidköping 20 

Lilla Edet 4 

Lysekil 1 

Mariestad 13 

Mark 21 

Mellerud 0 

Munkedal 0 

Mölndal 37 

Orust 13 

Partille 11 

Skara 6 

Skövde 21 

Sotenäs 5 

Stenungsund 19 

Strömstad 3 

Svenljunga 3 

Tanum 9 
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Tibro 1 

Tidaholm 6 

Tjörn 15 

Tranemo 4 

Trollhättan 1 

Töreboda 0 

Uddevalla 7 

Ulricehamn 10 

Vara 11 

Vårgårda 7 

Vänersborg 2 

Åmål 3 

Öckerö 12 

 

Förslaget till kommuntal för 2023 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell 

för länstalen.  

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för 

nyanlända personer år 2023, enligt Migrationsverkets prognos från november 2022.   

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande-

statistiska underlag: 

• Befolkningsstorlek per 2021-12-31 

• Arbetsmarknad årsstatistik 2019 – 2021 

• Asylmottagande perioden 2021-04-01 – 2022-03-31  

• Självbosättning perioden 2019-04-01 – 2022-03-31  

 

Mottagandet fördelas utifrån statistik över kommunernas arbetsmarknad och asyl-

mottagande. Statistiken är viktad för kommunernas befolkningsstorlek. Mottagan-

det justeras också utifrån mottagandet av självbosatta nyanlända så att kommuner 

med stor självbosättning de senaste tre åren får minskningar i sitt kommuntal.1  

 

1 För med information om fördelningsmodellen, se dokumentet 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 
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Migrationsverket 
Planeringsavdelningen, Enheten för statistik och analys 

Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4858744 

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 

B
fd

2
2
 1

4
1
1
0
7
 

Sofia Papanikolaou 

010-485 79 36 

 

2022-11-14 

  

Dnr: 1.1.1.2-2022-23581 

 

 
 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2023 
 

Inledning 
 

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2022 ett 

uppdrag att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar 

till kommuner under 2023. Förslaget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 12 augusti 2022 och avse nyanlända som 

enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar.  

 

Den 10 november 2022 har regeringen, i ändringsbeslut av 

regleringsbrevet, angett att vid behov av omräkning av 

mottagandebehovet ska Migrationsverket föreslå det antal nyanlända 

som ska omfattas av anvisningar till kommuner baserat på det aktuella 

behovet. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet så snart som 

möjligt.  

 

Regeringen har i november 2022 meddelat att antalet överförda 

kvotflyktingar sänks från 5 000 till 900 under kommande mandatperiod, 

vilket medför ett förändrat behov av anvisad bosättning.    

 

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade 

länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 

mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asyl-

mottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som 

beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen1. Modellen revideras 

i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). 

 

  

                                                 
1 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i 

ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden samt ensamkommande barn 
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Genom samråd har följande förändringar genomförts i 

fördelningsmodellen för länstalen 2023: 

 

 Uppdaterad statistik 

Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och 

självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används 

vid beräkningarna: 

- Befolkningsstorlek per 2021-12-31 

- Arbetsmarknad årsstatistik 2019-2021 

- Asylmottagande perioden 2021-04-01--2022-03-31 

- Självbosättningen (skattad) perioden 2019-04-01--2022-

03-31 

 

Fördelningsmodell 
 

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell 

som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar 

hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till 

Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data 

och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att 

utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska genomföras 

efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). 

 

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. 

Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas 

värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. 

Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för 

anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i 

förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning2, besluta om 

kommuntal inom respektive län. 

 

 

Fördelningsmodellens uppbyggnad 

 

Modellen använder initialt två värden som baseras på 

Migrationsverkets preliminära novemberprognos 2022. Därutöver en 

uppskattning avseende anvisade och mottagande av kvotflyktingar. 

 

 Mottagande 2023 av före detta asylsökande och 

anhöriga till dessa 

                                                 
2 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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I Migrationsverkets preliminära novemberprognos bedöms 

2 700 personer i ABO bosättas genom anvisning under 

2023. Behovet beräknas fram genom en simuleringsmodell 

över asylprocessen. Via den erhålls en samlad bedömning 

som tar hänsyn till antalet inskrivna med uppehållstillstånd 

(UT), nya beviljade UT samt antaganden om hur stor andel 

som, antingen innan eller efter att beslut om anvisning 

fattats, avbryter bosättningsprocessen och självbosätter sig. 

6 600 personer bedöms bosättas genom att ordna boende på 

egen hand. Denna grupp utgörs av före detta asylsökande 

som bosätts utan anvisning samt inresta anhöriga till före 

detta asylsökande. 

 Anvisning av kvotflyktingar 2023 

Behov av nya anvisningsplatser för kvotflyktingar bedöms 

uppgå till 600 under 2023. Anledningen är det minskade 

uppdraget som regeringen aviserat för nästkommande 

mandatperiod om 900 överförda per år samt att 

Migrationsverket redan har en överföringsbalans om cirka 

500 kvotflyktingar som anvisats under 2022 och som 

planeras överföras under 2023, vilket betyder att det behövs 

400 anvisade kvotflyktingar under 2023 för mottagande 

2023 samt ytterligare 200 anvisade kvotflyktingar för 

mottagande under 2024. 

 Totalt beräknat behov av anvisad bosättning av 

nyanlända 2023 

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2023 

beräknas uppgå till 3 300 personer (2 700 från ABO och 600 

kvotflyktingar). 

 

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet om 9 900 platser 

(3 300 genom anvisning och 6 600 självbosatta) per kommun med hjälp 

av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas 

befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som 

regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. 

De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken 

Variabelbeskrivning, ges följande vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar 

där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög 

tilldelning.  

 Asylmottagande  

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i 

mottagningssystemet) där ett län med lågt asylmottagande i 
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förhållande till länets befolkning ger en relativt hög 

tilldelning. 

 

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar 

fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i 

kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning. 

 

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning 

av Migrationsverket uppgår till 6 600 personer under 2023. Den 

beräknade fördelningen som beror på viktningsvariablerna justeras med 

hänsyn till tidigare självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen 

drar bort 75 procent av det skattade antalet självbosatta per kommun, 

utifrån hur denna grupp fördelade sig per kommun under perioden 

2019-04-01--2022-03-31. 

 

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till 

befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade 

behovet av anvisad bosättning. Summan av de viktade kommunvärdena 

per län utgör det förslag till länstal som Migrationsverket lämnar till 

regeringen.    

 

 

Variabelbeskrivning 
 

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag 

till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår 

delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), 

arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  

Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2020 medan 

arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2021. Delvariabeln omsättning 

baseras på ett genomsnitt för åren 2019 till 2021.  

 

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet 

yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 

utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av 

kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över 

kommungräns under år 20203. Ju fler yrken som finns i det lokala 

arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden 

och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 

Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per 

kommun.   

 

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 

omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens 

                                                 
3 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 

gäller pendlingen år 2020. 
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definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en 

vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre 

senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- 

och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från 

inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående 

inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet 

nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  

 

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen 

öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett 

medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln 

har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger 

en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd 

relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom 

att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet 

gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.  

 

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) 

avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. 

Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2022 över befolkning i åldern 

18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera 

antalet i arbetsför ålder år 2034 med antalet år 2021. För att kommuner 

ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell 

befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs 

det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den 

genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. 

Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån 

värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna 

delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner blir 

effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för 

delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och 

arbetslöshet. 

 

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och 

lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen 

av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. 

Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 

december 2021 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör 

tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad. 

 

Asylmottagande (20 procent): 

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från 

Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet 

under perioden 2021-04-01--2022-03-31. 

 

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-

variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets 
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mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt 

antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan 

fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så 

hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 

procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett 

lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det 

beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå 

viktas sedan mot befolkningsmängden. 
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 2022-11-14  
Diarienummer 

1.1.1.2-2022-23581 

 Regeringen 

Justitiedepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 
2023 
Härmed redovisas regeringens uppdrag (Ändring av regleringsbrev 

Ju2022/03278) till Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska 

omfattas av anvisningar till kommuner under 2023 och dess fördelning på 

länsnivå. 

 

Län Andel av 

riket 

Antal 

Stockholms län 25,2 830 

Uppsala län 3,1 103 

Södermanlands län 1,2 39 

Östergötlands län 4,6 151 

Jönköpings län 3,5 116 

Kronobergs län 0,7 24 

Kalmar län 3,2 106 

Gotlands län 1,1 37 

Blekinge län 1,4 45 

Skåne län 11,6 383 

Hallands län 4,8 160 

Västra Götalands län 16,3 537 

Värmlands län 3,2 106 

Örebro län 2,6 85 

Västmanlands län 1,3 43 

Dalarnas län 3,4 113 

Gävleborgs län 1,6 53 

Västernorrlands län 1,7 55 

Jämtlands län 1,7 57 

Västerbottens län 3,8 127 

Norrbottens län 3,9 130 

Totalt * 100,0 %            3 300         

 

* 99,9 procent om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler 

blir totalen 100 procent. 
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Förslaget grundas på Migrationsverkets preliminära prognos från november 

2022 och har tagits fram efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner. 

En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har 

tillämpats återfinns i bilaga. 

 

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

 

 

 
Bilaga 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023, 

2022-11-14 
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Beslut om statligt bidrag för ekonomi i balans 


Beslut 


Delegationen för kommunal ekonomi i balans (Delegationen) har fattat beslut om 


Lilla Edets kommuns (212000–1496) ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans. 


Delegationen beslutar att delvis bevilja Lilla Edets kommuns ansökan om statligt 


bidrag. Bidrag beviljas med 12 142 000 kronor. Bidrag avslås med 13 330 000 


kronor. 


Bidrag beviljas 


 


Statsbidrag för ekonomi i balans beviljas för följande åtgärder i enlighet med 


ansökan: 


 


• Avveckling av parallella IT-system 1 212 000 kr – angiven besparing 500 000 


kr t o m 2024 


 


• Samordning av verksamhetssystem 2 117 000 kr – angiven besparing 500 000 


kr t o m 2024 


 


• Systemintegrationer 2 130 000 kr – angiven besparing 2 000 000 kr t o m 


2024 


 


• Utveckling av välfärdsteknik 1 433 000 kr – angiven besparing 800 000 kr     


t o m 2024 


 


• Energieffektivisering genom installation av solceller på Lödöseborgs ishall 


och Tingbergsskolan med 2 250 000 kr (50 % av ansökt belopp) – angiven 


besparing 330 000 kr t o m 2024 


 


• Energieffektivisering genom installation av bergvärme, solceller mm på 


äldreboendet Soläng med 3 000 000 kr (50 % av ansökt belopp) – angiven 


besparing 450 000 kr t o m 2024 


 


Den offentliga omställningsorganisationen 


Kommunbidrag och ersättningsenheten 


Agneta Gustavsson 


054-220 94 30 


agneta.gustavsson@kammarkollegiet.se 


Lilla Edets kommun 


 


Kontaktperson: Jörgen Karlsson 


 


jorgen.karlsson@lillaedet.se  


 


kommunen@lillaedet.se 
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De åtgärder som statsbidrag beviljats för ska vara genomförda senast den 31 


december 2024. Statsbidraget ska intäktsredovisas i den takt som åtgärder 


genomförs. När bidraget används för att finansiera en investering ska statsbidraget 


redovisas som ett investeringsbidrag. 


Senast den 31 augusti 2023 ska Lilla Edets kommun lämna en delredovisning till 


Delegationen med uppgifter om hur genomförandet av de åtgärder som bidraget 


avser fortskrider.  


Senast den 31 oktober 2024 ska en slutredovisning lämnas till Delegationen med 


uppgifter om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Ekonomiska 


effekter av genomförda åtgärder ska kunna påvisas. 


Bidrag avslås 


Statsbidrag beviljas endast för del av kostnaden för energieffektiviseringsåtgärder. 


Sammantaget avslås bidrag med totalt 13 330 000 kronor. 


Redovisning av vidtagna åtgärder 


Del- och slutredovisningar ska lämnas i Kammarkollegiets e-tjänst för redovisning av 


statsbidrag. Delredovisningen ska innehålla uppgifter om hur genomförandet av de 


åtgärder som bidraget avser fortskrider. Slutredovisningen ska innehålla uppgifter 


om de genomförda åtgärderna och deras totala kostnad. Av bifogad bilaga 1 framgår 


den dokumentation som ska kunna lämnas till Delegationen i samband med 


slutredovisningen. 


Utbetalning av bidrag  


Bidraget betalas ut av Kammarkollegiet. Hälften av det beviljade bidraget, 6 071 000 


kronor, betalas ut i anslutning till detta beslut. För bidraget gäller de förutsättningar 


som framgår av detta beslut samt de generella villkor som framgår av bilaga 2 till 


detta beslut. Resterande del betalas ut när slutredovisningen har godkänts av 


Delegationen och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för det då aktuella 


verksamhetsåret. 


En förutsättning för utbetalning av bidraget är att behörig företrädare för Lilla Edets 


kommun intygar att de åtgärder som anges i detta beslut kommer att genomföras 


samt att de generella villkor som gäller för bidraget kommer att följas. Med 


anledning av detta kommer Kammarkollegiet i anslutning till detta beslut att begära 


ett intygande från bidragsmottagaren innan hälften av det beviljade bidraget kan 


betalas ut. Om intygandet inte signerats inom 15 dagar från det att Kammarkollegiet 


skickat en begäran om signering kan kommunen inte längre åberopa rätten till det 


statsbidrag som beviljats enligt detta beslut. 
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Av de generella villkoren framgår i vilka situationer en bidragsmottagare kan bli 


återbetalningsskyldig i enlighet med 18–20 §§ i Förordning (2021:820) om tillfälligt 


statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (förordningen). 


Skälen för beslutet 


Lilla Edets kommun ansökte den 25 mars 2022 om statsbidrag med 25 472 000 kr för 


kommunala åtgärder för en ekonomi i balans i enlighet med förordningen. Lilla Edets 


kommun uppfyller delvis förutsättningarna enligt 3–6 §§ i förordningen för att 


beviljas det ansökta statsbidraget. Bidrag beviljas med 12 142 000 kronor. Enligt 


Delegationens generella beslut för energieffektivisering beviljas bidrag med 50 % av 


ansökt belopp för energieffektiviseringsåtgärder. 


Delegationen bedömer inte att övriga föreslagna åtgärder uppfyller kraven på 


omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och 


en god ekonomisk hushållning enligt förordningen. 


Detta beslut har fattats av Delegationen vid sammanträde den 25 oktober 2022. I den 


slutliga handläggningen av ärendet har Fia Söderbäck och Maria Jäger deltagit. 


Föredragande har varit Agneta Gustavsson. 


Överklagande 


Beslutet får inte överklagas enligt 22 § i förordningen. 


 


 


KAMMARKOLLEGIET  


 


Clas Olsson 


Ordförande, Delegationen för         


kommunal ekonomi i balans 


  


Bilaga 


1. Uppföljning ekonomi i balans – Lilla Edets kommun 


2. Generella villkor  
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