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§ 162 

Godkännande av dagordning 
 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 
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§ 163 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 164 
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelse 
Dnr KS 2022/299 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 1 juni 2023 att föreslå Kommunfullmäktige att anta 
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser efter 
rekommendation från Västkom: och GR:s förbundsstyrelser. Då ärendet behandlades i 
kommunstyrelsen i Lilla Edet den 6 september 2023 hade information framkommit att 
flera kommuner troligen kommer att besluta att inte anta förslaget varför 
kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att tillföra nytillkommen 
informationen samt eventuella konsekvenser av den. 
 
Enligs tidsplanen ska beslut fattas hos respektive huvudman senast under oktober 2022. 
 
Enligt de uppgifter vi har har kommunerna i Västra Götalands läns övriga 
kommunalförbund beslutat anta föreslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal medan det 
nu framkommit att ett flertal av Göteborgsregionens kommuner (Mölndal, Göteborg, 
Alingsås, Tjörn, Stenungsund, Ale och Lerum) har beslutat eller troligen kommer att 
besluta att inte anta föreslaget. Sammanfattningsvis anses att det föreslagna avtalet inte 
ger önskade förtydliganden kring kommunens respektive regionens primärvårdsansvar 
och att det i avtalsförslaget finns skrivningar som innebär en förskjutning av 
arbetsuppgifter och ansvar. Det finns en farhåga att det troligtvis kommer att medföra 
kostnadsökningar och bemannings-utmaningar för kommunen. Den otydlighet som 
påtalas avser både det materiella innehållet och det ekonomiska ansvaret samt att det 
ifrågasätts om samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. 
 
Det står klart att för att ett nytt avtal ska komma till stånd krävs att alla 49 kommuner 
skriver på. Om alla kommuner inte antar det nya avtalet förlängs det nuvarande med två 
år i taget med tolv månaders uppsägningstid. Tre av de fyra tillhörande överenskommel-
serna följer hälso- och sjukvårdsavtal och förlängs därmed också om ett nytt avtal inte 
antas. När det gäller överenskommelse om samverkan vid in och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård behöver samtliga kommuner däremot ta beslut om en förlängning. 
 
Sammantaget görs bedömningen att det tar längre tid och mer resurser i anspråk att anta 
och implementera det nu föreslagna avtalet och sedan arbeta med att få till stånd ett 
tydligare avtal än att nuvarande avtal förlängs och nytt förslag till hälso- och 
sjukvårdsavtal tas fram.   
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
Beslut Socialnämnden 2022-06-01 § 69 
Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal 
Beslut Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 156 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av detta beslut 
 
Sociala konsekvenser 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god, säker och 
jämlik vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet mellan VGR och 
kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för 
den enskilde. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avstår från att underteckna det reviderade Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 
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§ 165 
2023 års kommuntal för mottagande av nyanlända och 
andelstal för ensamkommande barn 
Dnr KS 2022/378 
 
Sammanfattning 
Nyanlända 
Enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning ska samtliga kommuner i Sverige hjälpa till med bosättning av nyanlända 
som beviljats uppehållstillstånd. Det är alltså inte valfritt för kommunerna att ta emot 
nyanlända och syftet med lagstiftningen är att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända 
i landets kommuner.  
 
Länstalen, som avgör hur många nyanlända som kan anvisas till respektive län, beslutas 
av regeringen. Länsstyrelsen i varje län tar fram förslag på kommuntal för länets 
kommuner. Förslaget till kommuntal utgår från Migrationsverkets förslag till länstal och 
tas fram utifrån kommunernas förutsättningar. Fördelningsmodellen tar hänsyn till 
kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asylmottagandet och 
inkluderar självbosättning.  
 
Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag kommer 
länstalet 2023 för Västra Götalands län att vara 1391. Länsstyrelsen föreslår att Lilla Edets 
kommun i så fall ska ta emot 11 av dessa. Förslaget till kommuntal för år 2023 inkluderar 
inte mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina. 
 
Kommuner kan lämna önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av kommuntalen 
sinsemellan senast den 26 oktober 2021. Om en kommun vill ha ett minskat mottagande 
behöver den kommunen komma överens med andra kommuner inom länet som vill ha 
motsvarande ökning av mottagandet.  
 
Lilla Edets kommuntal har de senaste åren varit följande: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
34 41  

(sänktes från 57) 
26 16 13 16 11 
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Ensamkommande barn 
Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och 
Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det enskilda barnet. 
Anvisningarna sker till kommunerna genom ett fördelningssystem som baseras på att 
respektive kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet ensamkommande 
barn som söker asyl 
 
I december ska Migrationsverket besluta om andelstal för ensamkommande barn. 
Länsstyrelsen ansvarar för att sammanställa kommunernas eventuella önskemål om 
omfördelningar av talen inför Migrationsverkets beslut. Kommuner kan öka eller 
minska sitt mottagande genom att omfördela andelstalen sinsemellan. En kommun som 
överlåtit hela sitt andelstal kan dock fortfarande få anknytningsanvisningar av 
ensamkommande barn. Kommunerna kan inkomma med beslutade överenskommelser 
till Länsstyrelsen senast den 8 november.  
 
Under förutsättning att Migrationsverket fattar beslut enligt förslaget kommer andelstalet 
för Lilla Edet 2023 att vara 1,2.  
 
Lilla Edets andelstal de senaste åren har varit följande: 

 2018 2019 2020 2021 2022 
andelstal 
(mottagna) 

1,24 
(1) 

1,14 
(1) 

1,35 
(1) 

1,19 
(0) 

1,15 
(2) 

  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 
Länsstyrelsens information om 2023 års kommuntal och andelstal 
Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2023  
Migrationsverkets redogörelse för tillämpning av kriterier, fördelning av länstal 2023 
Samråd kring preliminära anvisningsandelar mottagande av ensamkommande barn 2023 
Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2023 
Migrationsverkets anvisningsmodell, mottagande av asylsökande ensamkommande barn 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunerna får ersättning för mottagande av nyanlända personers etablering och 
introduktion. Schablonbeloppen 2022 är 151 800 kronor för en person som inte har fyllt 
65 år, och 85 200 kronor för en person som har fyllt 65 år. Ersättningen betalas ut med 
delbelopp under en tvåårsperiod. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer, till exempel mottagande och praktisk hjälp 
vid bosättning, särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, 
fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, anpassad kommunal 
vuxenutbildning, samhällsorientering, tolk, andra kommunala insatser för att underlätta 
etablering i samhället och vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 
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Kommuner kan även, efter ansökan, få ersättning för vissa andra kostnader. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunledning att kontakta samtliga 
kommuner i Västra Götalands län för att verka för att minska Lilla Edets 
kommuns kommuntal.  
 

Peter Spjuth (V) och Kjell Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Frej Dristigs yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för bifall av arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för bifall av Frej Dristigs yrkande 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C) X   
Anne-Lie Palm (S) X   
Zara Blidevik (M) X   
Marie-Louise Nielsen (KD) X   
Michelle Winkel (L) X   
Stephan Gyllenhammar (MP) X   
Kjell Johansson (S) X   
Peter Spjuth (V) x   
Frej Dristig (SD)  X  
Jari Kalliomäki (SD)  X  
Andreas Freiholtz (SD)  X  
 8 3  

 
Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed 
bifallit arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot länsstyrelsens förslag till kommuntal för 
nyanlända eller Migrationsverkets förslag på andelstal för ensamkommande barn 2023. 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholz (SD) och Jari Kalliomäki (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen 
Migrationsverket 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
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§ 166 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 
Dnr KS 2022/331 
 
Sammanfattning 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa 
på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag 
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan 
Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna och Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för vårdsamverkan. 2019 gjordes en 
fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes 
därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och 
börja gälla från och med 2023.   
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta 
fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa och de ska senast den 
1 september 2023 presentera sitt förslag. En rimlig uppskattning att en ny nationell 
strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa finns från och med 2025.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa anser att det är viktigt att synkronisera den länsgemensamma 
handlingsplanen med den nationella processen och att mål och indikatorer i befintlig 
länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. Göteborgsregionens förbundsstyrelse 
beslutade den 14 juni 2022, efter beslut och rekommendation av Västkoms styrelse den 
10 maj 2022, att ställa sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar medlemskommunerna 
att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen.  
 
31 augusti 2022 beslutade Socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att anta 
förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa 2023 – 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-30 
Beslut Socialnämnden 2022-08-31 § 99 
Protokollsutdrag § 403 Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 
Ärende 10 - Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023 2024  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller förslag till förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023 
– 2024. 
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Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Ove Johansson, tf sektorchef bildning 
GR 
 
 
 

14



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-10-11 
 

 
§ 167 
Ansökan om planbesked BoKlok Housing AB. Fastighet: Lilla 
Edet Tingberg 4:84 
Dnr KS 2022/323 
 
Sammanfattning 
BoKlok Housing AB har ansökt om planbesked för ca 27 bostäder i form av parhus och 
radhus på Tingberg 4:84 (Tingevi) i Lödöse. Markanvändningen bedöms vara förenlig 
med kommunens översiktliga planering. Vilken exploateringsgrad fastigheten kan ges, 
placering av byggrätt/er får närmare utredas i en ny detaljplan. 
 
Idag används marken som fotbollsplan. I Lödöse finns dock flera andra möjligheter att 
utöva sport såsom Heden och Borgen. På Heden planeras även för en konstgräsplan.  
Det finns även närrekreation i form av Pingstalund och Gårdaån. Vidare planeras även 
ett gångstråk utmed Göta älv.  
 
De utredningar som i nuläget bedöms vara aktuella är: geoteknisk utredning, översiktlig 
miljöteknisk utredning, luftutredning, dagvattenutredning (med översvämning/stigande 
vatten), VA-utredning, trafik- och parkeringsutredning, bullerutredning, riskutredning 
och skuggstudie. 
 
Kostnaderna för detaljplanen belastar exploatören. Exploatörsdriven detaljplan förordas 
och kommunen föreslås lämna positivt planbesked. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 
Planbeskedsansökan 
PEX skrivelse: Ansökan om planbesked för bostäder på fastigheten Tingberg 4:84, 
Lödöse, Lilla Edets kommun 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar planbesked. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplanen ska utgå från planerings- 

och exploateringsenhetens skrivelse, Ansökan om planbesked för bostäder på 
fastigheten Tingberg 4:84, Lödöse, Lilla Edets kommun 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planavtal ska vara tecknat inom ett år från 
kommunstyrelsens beslut att bevilja planbesked. 

 
 
Beslutet expedieras till 
Linnea Andersson, plan- och exploateringsingenjör 
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Maria Wagerland, plan- och exploateringschef 
BoKlok Housing AB 
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§ 168 
Stabilitetshöjande undersökning och åtgärder runt Ellbo 
reningsverk 
Dnr KS 2022/407 
 
Sammanfattning 
En detaljerad geoteknisk utredning har genomförts av Statens Geotekniska Institut 
(SGI) vid området runt Ellbo reningsverk, mellan Stommen och Essity. Utredningen 
påvisade att stabiliteten inte går att klarlägga med tillräckligt goda marginaler, och 
stabiliteten uppfyller således inte dagens krav avseende säkerhet mot skred. Därför 
behöver en fördjupad geoteknisk utredning genomföras. Den fördjupade utredningen 
kommer sedan att ligga till grund för framtagandet av åtgärdsförslag. Undersökningar 
kommer att bedrivas på kommunens fastighet Edet 2:55 samt, om behov föreligger, på 
en privatägd fastighet, Pappersbruket 4, söder om Ellbo reningsverk.  
 
Området som avses framgår med röd markering i figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1.  Flygfoto med området markerat (Lantmäteriet). 
 
Möjlighet har tidigare funnits att ansökan om 70 % statsbidrag för stabilitetshöjande 
åtgärder hos SGI. Resterande 30 % har fått finansieras av fastighetsägarna. Från den  
18 december 2020 kan SGI ge bidrag för hela eller delar av kostnaden för geoteknisk 
undersökning, projektering och tillstånd samt åtgärd av områden som ligger utefter  
Göta älv.  
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Detta gör att det går att ansöka om 100 % bidrag för att undersöka och åtgärda 
stabilitetsproblemen vid Ellbo reningsverk. När kommunen beviljats 100 % bidrag för 
aktuellt skede från SGI samt eventuella avtal tecknats med berörd fastighetsägare 
genomförs undersökningar, nödvändiga tillstånd söks, projektering och åtgärderna 
genomförs. Undersökningen bedöms kunna påbörjas under november 2022 och pågå 
fram till sommaren 2023. Därefter påbörjas arbetet med projektering och efterföljande 
åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 
Översiktskarta daterad 2022-09-14 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om ansökningarna om 100 % statsbidrag beviljas från SGI bekostar statsbidraget 
samtliga kostnader för att utreda, planera, projektera och genomföra de 
stabilitetshöjande åtgärderna. Kostnad för den geotekniska undersökningen uppskattas 
till 2 600 000 kr. Kostnad för projektering och åtgärder uppskattas till 15 000 000 kr.  
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger chefen för sektor samhälle i uppdrag att ansöka om 100 % 
statsbidrag för stabilitetshöjande åtgärder vid Ellbo reningsverk. 

2. Kommunstyrelsen ger sektor samhälle i uppdrag att genomföra utredning och 
åtgärder under förutsättning att 100 % statsbidrag beviljas och avtal tecknas med 
berörda fastighetsägare. 

 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
Franz Vallebäck, VA-chef 
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§ 169 
Bredbandsstrategi för Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/402 
 
Sammanfattning 
För att Lilla Edets kommun ska få rätt förutsättningar att nå de bredbandsmål som 
beslutats nationellt och lokalt behöver kommunen en tydligare strategi och ett aktivt 
engagemang. Tydliga åtgärder och projektledning behövs för att Lilla Edets kommun så 
ha en chans att lyckas för att alla invånare och företagare i kommunen ska kunna ta 
tillvara på digitaliseringens möjligheter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Bredbandsstrategi 2022-09-12 
Tjänsteskrivelse 2022-09-12 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med bredbandsstrategin görs inom befintlig budgetram. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar bredbandsstrategin för Lilla Edets kommun 
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare Bredbandsstrategi 2017/KS0195  
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§ 170 
Delårsrapportering av internkontroll 2022 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/355 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har antagit en interkontrollplan för 2022 och gett sektor 
kommunledning i uppdrag att arbeta utifrån den.  
 
Uppföljning av internkontrollplan sker två gånger per år; i samband med 
tertialredovisning 2 samt i samband med årsbokslut. Nedan ges en sammanfattning av 
delårsuppföljningen av 2022 års internkontroll samt uppföljning av åtgärder från 
föregående års internkontrollplan. 
 
Internkontrollplanen för Kommunstyrelsen 2022 innefattar sju kontrollpunkter. Ett antal 
punkter har kontrollerats till delårsrapporteringen, i urvalet framgår inga brister. Rutiner 
har tagits fram där man sett att det saknats i samband med kontroll av kontrollpunkten. 
Kommunstyrelsen bedöms till stor del ha en god intern kontroll på de punkter som 
kontrollerats inför delårsrapporteringen. 
 
Uppföljning av föregående års kontrollplan, sektor kommunledning har arbetat med 
kompetenshöjande insatser gällande bristerna och föreslagna åtgärderna i 
kontrollpunkterna GDPR och Beställarkompetens inom Planering och exploatering. 
Utöver detta har även berörd verksamhet arbetet för att skapa och säkerställa 
tillfredställande Rutiner för utelämnande av geodata. Åtgärderna från föregående års 
internkontrollplan bedöms vara omhändertagna. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapportering av internkontroll 2022 Kommunstyrelsen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporteringen av internkontroll 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
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§ 171 
Befolkningsprognos 2022-2031 
Dnr KS 2022/388 
 
Sammanfattning 
Statistikmyndigheten SCB har tagit fram prognosunderlag för kommunens 
befolkningsprognos. Prognosen gäller för perioden 2022–2031 och bygger på 
antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens 
utveckling för kommunen. Ett viktigt antagande för prognosen är också det antagande 
som Lilla Edets kommun gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden. 
Uppgifter kring antal färdigställda bostäder under prognosperioden har inhämtats från 
enheten Planering- och exploatering samt från Bygglovsenheten. 

Befolkningsmängden antas öka ganska under prognosperioden som följd av det 
bostadsbyggande som planeras. Vid slutet av år 2021 uppgick kommunens 
befolkningsmängd till 14 509 personer. Under 2025 beräknas befolkningsmängden 
överstiga 15 000 personer. Tre år senare, vid utgången av år 2028 pekar prognosen på 
att befolkningsmängden i Lilla Edets kommun kommer att överstiga 16 000 personer. 
År 2031 beräknas 16 501 personer vara folkbokförda i Lilla Edets kommun. 

Prognostiserade befolkningsförändringar i respektive planeringsklass kan påverka 
behov av medborgares framtida kommunala service. I befolkningsprognosen för 2022-
2031 ser vi en utveckling av antalet barn i förskole- och skolålder (1-5år, 6-12 år, 13-15 
år och 16-18 år). Vi ser även en markant ökning av äldre (80-89 år) i kommunen. 

Tabell förändring i planeringsåldersklasser jämfört med utfall 2021, antal och % förändring i jämförelse med utfall 2021 

Sett till kommunens delområden förväntas störst befolkningsökning ske i Lödöse, en 
procentuell ökning på 47%. Övriga delområden antas också öka något i 
befolkningsmängd under prognosperioden. Endast delområdet centrala Lilla Edet antas 

Utfall Prognos
Förändring prognos jmf 
med utfall 2021, antal 
och %

Planeringsålders–
klasser 2021 2022 2026 2031 2022 2026 2031

1–5 år 976 960 1 003 1 090
-16 27 114

-2% 3% 12%

6–12 år 1 256 1 278 1 405 1 453
34 142 290

3% 11% 15%

13–15 år 440 478 542 606
23 67 131

5% 14% 28%

16–18 år 444 458 530 566
14 86 122

3% 19% 27%

65–74 år 1 567 1 565 1 531 1 651
-2 -36 84

0% -2% 5%

75–79 år 661 676 647 641
15 -14 -20

2% -2% -3%

80–89 år 551 578 738 841
27 187 290

5% 34% 53%

90–100 år 125 125 124 143
0 -1 18

0% -1% 14%
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ligga kvar på samma befolkningsmängd sett mellan år 2021 och år 2031, 
befolkningsförändringar ses dock under åren som ryms inom prognosperioden. 
 
Uppföljning föregående års prognos: 
I likhet med Befolkningsprognos 2021-2030 version 2 (KS 2021/323) förväntar 
Befolkningsprognos 2022-2031 befolkningstillväxt till följd av nybyggnation i 
kommunens delområden. Prognoserna har däremot olika tidshorisonter gällande när 
nybyggnationen förväntas vara inflyttningsklar, vilket kan påverka 
befolkningsutvecklingen. I 2021-2030 års befolkningsprognos sker 
befolkningsutvecklingen främst från år 2025, i 2022-2031 års prognos sker 
befolkningsutveckling främst från år 2026. I övrigt följer prognoserna någorlunda 
samma tidskurva, Befolkningsprognos 2022-2031 är dock i sina antaganden mer 
försiktig. 
 
Osäkerheter i prognos: 
I prognoser finns alltid en viss osäkerhet, antaganden kan vara oriktiga, modellen kan 
vara felaktig och det kan bli avvikelser i den kommunala planeringen. Invånares 
flyttbenägenhet, fruktsamhet och död samt slumpen kan även generera fel i prognosen. 
Ju längre prognoshorisont (fler år) desto större risk att prognosfel att fortplantar sig. 
Befolkningsprognosen är framtagen utifrån information gällande antal folkbokförda i 
kommunen per den 31 december 2021 samt SCB:s riksstatistik som är justerad utifrån 
lokal utveckling och lokala trender i Lilla Edets kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Befolkningsprognos 2022-2031 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I takt med befolkningsutveckling förväntas ekonomiska konsekvenser. Antalet barn 
prognostiseras att öka vilket kräver kapacitet inom förskola och grundskola, som kan 
leda till ökade kostnader. Antalet äldre i ålder 80-89 år förväntas även att öka avsevärt 
vilket kan leda till ökat behov av insatser för äldre i kommunen. 
Skatteunderlagsprognosen förväntas även att förändras i takt med kommunens 
befolkningsutveckling. 
 
Sociala konsekvenser 
I takt med befolkningsutveckling förväntas social konsekvenser. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar Befolkningsprognos 2022-2031 som beslutsunderlag. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att använda befolkningsprognosen som 

underlag för verksamhetsplanering och budgetäskanden. 
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Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Ove Johnsson, tf sektorchef bildning 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 172 
Budgetprocess 2024 
Dnr KS 2022/405 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. I budgeten 
ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur 
verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 
budgetårets slut. Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under 
budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en 
period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år 
 
Inför arbetet med mål- och resursplan 2024 samt flerårsplan 2024–2026 väljs en 
budgetberedning av kommunfullmäktige i december 2022. 
 
Budgetberedningens arbete inleds vecka 9 2023 med ett föredrag från en extern part. 
Ekonomichefen presenterar de ekonomiska förutsättningarna för planperioden,  
 
Valår antar respektive nämnd inklusive kommunstyrelsn sina verksamhetsbehov och 
volymer utifrån ett treårsperspektiv samt lokalförsörjningsplaner, som underlag till 
budgetberedningen. Representanter för respektive nämnd redogör för nämndens beslut 
för budgetberedningen i mars. Innan dess behöver ovanstående vara antagna. 
 
Till budgetberedningen väljer kommunfullmäktige en ledamot och en ersättare från 
varje parti valda till kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun, dvs 7 ledamöter och 7 
ersättare. Ersättaren tjänstgör enbart på budgetberedningen om ordinarie ledamot har 
förhinder. Den deltagare som respektive parti utser har ansvar för att förankra 
information och material med sitt parti under budgetprocessen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika budgetberedningens ordförande. 
 
Sektor kommunledning tar fram förslag till drifts-, investerings, och 
exploateringsbudget 2024–2026 samt word-mall för mål- och resursplan.  
 
Därefter vidtar politiska diskussioner.  
 
Mål- och resursplan 2024 med flerårsplan 2024–2026 ska antas av kommunfullmäktige 
i juni 2023. 
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Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
Förslag till budgetprocess inför mål och resursplan 2024 samt flerårsplan 2025–2026 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 

1. Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2024 samt flerårsplan 2025–2026. 
2. Kommunfullmäktige väljer 14 ledamöter till budgetberedningen på sitt 

sammanträde den 22 november. 
 
Peter Spjuth (V) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2024 samt flerårsplan 2025–2026. 
2. Kommunfullmäktige väljer 7 ledamöter och 7 ersättare till budgetberedningen 

på sitt sammanträde den 22 november. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller ovanstående punkt 1. 
 
Därefter ställer ordföranden Frej Dristigs yrkande mot Julia Färjhages yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Frej Dristigs yrkande.  
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2024 samt flerårsplan 2025–2026. 
2. Kommunfullmäktige väljer 14 ledamöter till budgetberedningen på sitt 

sammanträde den 22 november. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Ove Johansson, tf sektorchef bildning 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 173 
Förfrågan om tilläggsanslag från SBRF för förhöjd beredskap 
Dnr KS 2022/342 
 
Sammanfattning 
Med anledningen av den militära invasionen som pågår i Ukraina har SBRF sedan en 
tid påbörjat vissa åtgärder för att skapa robusthet i enlighet med identifierade risker och 
sårbarheter som omfattar förebyggande arbete och insatser i skarpt läge. 
 
Det bedöms finnas en risk för att SBRF:s verksamhet kan störas ut och/eller att 
informationspåverkan och ryktesspridning kan komma att ske i syfte att minska 
förtroendet för SBRF:s verksamhet. Elförsörjningen kan komma att påverkas. Som en 
konsekvens kan störningar i elförsörjningen bland annat hota SBRF:s IT-miljö. 
Störningarna kan vidare påverka internetåtkomst, extern webbsida och mobilnät samt 
tillförsel av varor och tjänster. 
 
Direktionen beslutar om utökade kostnader avseende kontinuitetshantering och 
beredskapsplanering för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund med anledning av 
förändrat omvärldsläge. Det är ett nationellt uppdrag till kommunerna att rusta för 
förhöjs beredskap 
 
Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har beslutat att äska medel för 
nationellt uppdrag om utbildad beredskap om 900 tkr från medlemskommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-09 
Sammanträdesprotokoll 2022-06-30 SBRF 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För Lilla Edets kommun innebär förslaget en utökad kostnad med 262 994 kr för 
innevarande budgetår. Kostnaden för SBRF finansieras inom kommunstyrelsens budget 
och efter tertial 1 prognosticeras ett överskott vid årets slut med motsvarande 2,9 mnkr 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja äskandet från SBRF med 262 994 kr. Äskandet 
finansieras genom kommunstyrelsens prognosticerade överskott. 
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§ 174 
Fråga om kommunal medfinansiering Leader programperiod 
2023-2027 
Dnr KS 2022/245 
 
Sammanfattning 
Längs Göta älv är ett LEADER-område i Västra Götaland. LEADER är en 
samarbetsmetod inom Landsbygdsprogrammet med syfte att utveckla landsbygden. 
Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt 
Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.  
 
Inför kommande programperiod kommer inte Göteborg att delta i samarbetet.  
 
Kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Ale, Lilla Edet, Alingsås och Lerum lämnade 
avsiktsförklaringar i samband med att strategin skickades in till Jordbruksverket den 15 
oktober 2021. De utgör tillsammans det tilltänkta geografiska upptagningsområdet 
(exklusive de regionala statistikområden (RegSO) som till stor del består av tätort/större 
stad där Trollhättan, Vänersborg, Alingsås och Lerum berörs 
 
Då området utökas geografiskt samtidigt som programmet pågår en kortare tid än 
vanligt så är den tilldelade totalbudgeten mkr där 33 % består av övrigt offentligt stöd 
(ÖOS), dvs. kommunal medfinansiering. Fördelningen av medfinansieringen baseras på 
invånarantal 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-12 
Meddelande om budgettilldelning 
Info om kommunalmedfinansiering Leader 
Preliminär tidplan för lokala utvecklingsstrategier 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Under denna femårsperiod uppgår Lilla Edets kommuns preliminära medfinansiering 
till 318 234 kr/år till LEADER. Medlen finansierats i kommunstyrelsens budget under 
föreningsstöd. Kostnaden är densamma som tidigare år och finns budgeterat i 
kommunstyrelsens budget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar om kommunens medverkan och medfinansiering i 
LEADER projektet under programtiden 2023-2027 
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Beslutet expedieras till 
Annika Leander, Leader Göta Älv 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 175 
Tertialrapport 2 kommunstyrelsen 2022 
Dnr KS 2022/409 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens 
verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i 
reglementet för kommunstyrelsen.  
 
I kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga 
samhällsutvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig 
översiktlig planering som tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också 
kommunens markägare samt ansvarig för kommunens geografiska grunddata. 
 
Uppföljningen av sammanvägd kvalitet i grunduppdraget för kommunstyrelsen under 
tertial 2 2022 visar att målgruppsperspektivet uppnår godkänd kvalitet (nivå 5).  
 
Verksamhetsperspektivet och medarbetarperspektivet uppnår godkänd kvalitet med 
varning (nivå 4). Ekonomiperspektivet värderas till godkänd nivå utifrån krav och mål 
(nivå 5). Prognos för helåret är att samma kvalitet minst ska bibehålls, inom 
medarbetarperspektivet och verksamhetsperspektivet är ambition att arbete under året 
kommer att innebära en höjning till godkänd nivå utan varning (nivå 5). 
 
Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden visar att grad av måluppfyllelsens 
nuläge är att uppsatta mål uppfylls under året; prioriterat målområde 1, Effektiv 
resursanvändning, är graderat som godkänt i nuläget samt prognostiseras fortsatt vara 
godkänt under hela året. Prioriterat målområde 2, Attraktiv arbetsgivare, bedöms vara 
godkänt med varning under tertial 2 men med prognos att vara godkänt utan varning när 
året är slut, samma bedömning sker av prioriterat målområde 3, Digitalisering. 
Målområde 4, Varumärke, invånardialog och kommunikation för att nå kommunens 
invånare har förbättrats i jämförelse med tertial 1, målområdet har uppnått godkänd nivå 
utan varning och prognosen är att detta ska bibehållas. 
 
 Målområde 5 Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande samt 
prioriterat målområde 6 Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet bedöms 
båda uppnå godkänd nivå med varning, målen prognostiseras vara godkända utan 
varning på helåret.  Det innebär att samtliga prioriterade målområden arbetas med aktivt 
och bedöms ha en godkänd måluppfyllelse vid årets slut. 
Av kommunstyrelsens givna uppdrag till sektor kommunledning bedöms samtliga bli 
färdigställda innan årets slut. Samma sak gäller de övriga uppdrag som givits sektorn 
inom Mål- och resursplan 2022. 

29



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-10-11 
 

 
Personalnyckeltalen visar att antalet tillsvidareanställda har ökat något jämfört med 
samma period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna minskar jämfört med 2021, 
men den totala sjukfrånvaron ökar när man jämför mot samma period föregående år. 
 
För perioden januari till och med augusti är budgetavvikelsen ett redovisat överskott på 
7,3 mnkr, detta är främst kopplat till lägre personalkostnader, lägre övriga 
verksamhetskostnader samt lägre kostnadsutfall för lokaler och köp av 
huvudverksamhet under andra perioden av året i förhållande till budget.  
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott mot budget på 5,8 mnkr vid årets slut 
vilket hänförs till lägre personalkostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader än 
budgeterat 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Tertialrapport 2 kommunstyrelsen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prognosen för helår är ett överskott på 5,8 mnkr och hänförs till lägre 
personalkostnader, lägre kostnader för köpt verksamhet och övriga kostnader än 
budgeterat. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens tertialrapport 2 2022 
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§ 176 
Tertialrapport 2 Lilla Edets kommun 2022 
Dnr KS 2022/406 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun följer upp verksamhet och ekonomi och redovisar dessa för 
kommunfullmäktige efter varje tertial. Per april är det en uppföljningsrapport, per 
augusti är det ett delårsbokslut (enligt den kommunala redovisningslagen ska ett 
delårsbokslut upprättas för perioden januari till juni, juli eller augusti) och per december 
redovisas årsbokslutet. Denna rapport avser tertial 2, det vill säga perioden januari till 
och med augusti 2022.  
 
Den höga inflationstakten har på bred front fått fäste i ekonomin. Centralbankernas 
höjda räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. Den höga 
inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar köpkraften för företag, 
hushåll och kommuner. 
Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en 
växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt 
är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder ska 
försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av 
äldre förutsätter allt större resurser. 
 
Den 14 juni antog kommunfullmäktige en ny vision för Lilla Edets kommun. Den 
gemensamma ledstjärna som ska peka ut riktningen för utvecklingen av vårt samhälle. 
Så här lyder vår nya vision: 
Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans! 
 
Periodens resultat efter augusti månad är positivt och uppgår till 60,5 mnkr. Prognosen 
för hela året beräknas till ett överskott motsvarande 45,5 mnkr vilket är 28,7 mnkr bättre 
än budgeterat.  
 
Sammantaget redovisar den skattefinansierade verksamheten ett prognosticerat 
överskott motsvarande 2,9 mnkr (0,3 procent) vid årets slut. 
Soliditeten enligt balansräkningen har förbättrats från 31,7 procent vid helårsbokslutet 
till 39,3 procent per 2022-08-31. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
uppgår vid periodens utgång till 8,2 procent vilket är en förbättring med 5,9 
procentenheter jämfört med utgången av 2021. Den förbättrade soliditeten beror på det 
positiva resultatet i kombination med att det egna kapitalet ökar i förhållande till 
skulderna för perioden. 
 
Periodens nettoinvesteringar för kommunen uppgår till 34,8 mnkr. Utgifterna består till 
största delen av investeringsprojekt inom VA-verksamheten samt väghållning. 
Avfallsverksamheten har köpt in två insamlingsfordon och 1 hjullastare. 
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Fritidsanläggningarna har rustats upp under året. Prognosen för framtida 
investeringsprojekt uppgår till väsentliga belopp och är en uppskattning och bedömning 
av hur stora utgifter respektive projekt kommer att generera, prognosen avser flera år 
framöver 
 
Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts under perioden trots att några av verksamhetsmålen 
inte nått tillfredställande måluppfyllelse under perioden. Helårsprognosen är att god 
ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas då båda de finansiella målen och 
övervägande delen av verksamhetsmålen bedöms kunna uppfyllas. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-04 
Tertialrapport 2 Lilla Edets kommun 2022 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Prognosen för 2022 innebär ett förväntat överskott med 45,5 mnkr. Prognostiserat 
balanskravsresultat för år 2022 uppgår till 45,5 mnkr, inga tidigare underskott finns att 
återställa. Tidigare avsättningar till resultatutjämningsreservfonden (RUR) uppgår till 
20 mkr. Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning kan avsättningen 
till RUR högst uppgå till 20 mnkr. Det prognosticerade resultatet innebär att Lilla Edets 
kommun stärker den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
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§ 177 
Flaggpolicy för Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/354 
 
Sammanfattning 
Nuvarande policy för flaggningsregler ”Regler för kommunal flaggning”, daterad 
2007-06-05 §115, antogs av kommunstyrelsen under 2007 och föreslås nu ersättas av en 
ny Flaggpolicy, daterad 2022-09-26.  
 
Syftet med en ny flaggpolicy är bla att tydliggöra ägandeskap och förvaltning av 
flaggning och flaggstänger samt hur flaggning på de olika kommunala flaggstängerna 
förväntas eller ska utföras. Vidare tydliggöra policyn vilka placeringar som utgör 
officiella flaggstänger, där policyn ska efterlevas, samt övriga kommunala flaggstänger 
där policyn är vägledande.  
 
Flaggpolicyn innehåller följande direktiv: 
 

• Vilka dagar vi ska flagga 
• Vart vi ska flagga 
• Vilka flaggor som ska användas 
• På vilken flaggstång respektive flagga ska sättas 
• Vem som ansvarar för att flaggningen utförs 
• Vem som bekostar reparationer och inköp av nya flaggor 
• Vilka allmänna flaggningsregler som gäller 

Policyn avser att flaggning i Lilla Edets kommun ska ske på de av regeringen fastställda 
allmänna flaggdagar. Utöver detta föreslås det även att flaggas på de officiella 
kommunala flaggstängerna vid följande tillfällen: 
 

• Skolavslutning för kommunala grundskolan 
• Internationella kvinnodagen, 8 mars 
• Europadagen 9 maj 
• West pridefestivalen 
• Orange week – En kommun fri från våld 

Förslaget till flaggpolicyn bygger på den lagstiftning som finns, liksom anvisningar från 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag och riktlinjer som finns i andra städer. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-19 att återremittera ärendet för att utreda så att 
flaggpolicyn inte innehåller motsägelsefulla regler. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Flaggpolicy daterad 2022-09-26 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Policyn tydliggör ägandeskap och förvaltning av flaggning och flaggstänger. På så sätt 
blir det tydligt vem som bekostar eventuella reparationer, underhåll och inköp. 
 
Fler flaggdagar, fler officiella flaggstänger och fler olika flaggor kan innebära en viss 
merkostnad på de berörda sektorerna till följd av vissa inköp och större arbetskostnad 
för entreprenör som hissar och halar flaggor på kommunens officiella flaggstänger. 
 
Sociala konsekvenser 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor och är en viktig del 
av den svensk tradition för att tillsammans fira, men också för att sörja, och visa sin 
gemenskap. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunens flaggning sker på ett 
samordnat sätt och vid tidpunkter som invånarna kan känna samband med. Tydliga och 
kända riktlinjer för Lilla Edets kommuns flaggning bidrar till att ge dagarna värdighet 
och ger ökad förståelse för de dagar som högtidlighålls. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige fastställer Flaggpolicy för Lilla Edets kommun. 
2. Kommunfullmäktige upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut ”Regler för 

kommunal flaggning” 2007-06-05 § 115. 

Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Julia Färjhages yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfulmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer Flaggpolicy för Lilla Edets kommun. 
2. Kommunfullmäktige upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut ”Regler för 

kommunal flaggning” 2007-06-05 § 115. 

 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Jari Kalliomäki (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 178 
Riktlinjer för lokalförsörjning 
Dnr KS 2022/410 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar det pågående arbetet med kommunens lokalförsörjningsplan 
och förslag till uppdaterade Riktlinjer för lokalförsörjning. 
 
Riktlinjer för lokalplanering antogs av kommunstyrelsen 2019-10-09. Sedan detta beslut 
har förvaltningen beslutat om en tillhörande Investeringsprocess för att säkerställa att 
arbetet med kommunens lokalförsörjning genomförs på ett effektivt och likartat sätt 
inom kommunen. Under året har Investeringsprocessen reviderats med syftet att förfina, 
effektivisera och förtydliga processen ytterligare. Inom ramen för det arbete som har 
skett med investeringsprocessen har behov uppstått i att revidera nuvarande antagna 
riktlinjer. Förslag till revidering av Riktlinjer för lokalförsörjning syftar till att 
ytterligare förtydliga ansvarsfördelning mellan kommunstyrelse och nämnder samt 
förtydliga skillnaden mellan Nämnders och Kommunens lokalförsörjningsplan.   
 
Lokalförsörjningsplanen ska fylla flera funktioner, dels utgöra nämndens 
lokalförsörjningsplan för egna prioriteringar innanför befintlig budgetram och dels 
utgöra kommunens totala prioriteringar i kommunens lokalförslag som i sin tur utgör 
underlag till mål- och resursplan.  
 
Förslag till revidering av riktlinjerna tydliggör nämndernas och styrelsens olika roller 
och ansvar och sammanlänkar lokalförsörjningsarbetet med budgetprocessen. De ger 
kommunledningen frihet under ansvar att organisera förvaltningens arbete med frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022.09-27 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-15 
Riktlinjer för lokalförsörjning 2.0 
Riktlinjer för lokalresursplanering 1.0, daterade 2019-10-09 
Investeringsprocess, daterad 2022-09-xx 
Mall Nuläge, daterade 2022-09-xx  
Mall Nämndens lokalbehov, daterad 2022-09-xx 
Mall Underlag till Kommunens lokalförsörjningsplan, daterad 2022-09-xx 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta enskilda beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
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Sociala konsekvenser 
Detta enskilda beslut syftar till att säkerställa planeringen och utvecklingen av 
nuvarande och framtida lokalförsörjning där arbetet och processen i enlighet med 
riktlinjerna kommer fånga upp de olika sociala aspekterna i tidigt skede.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för lokalförsörjning, daterade 
2022-09-14. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Ove Johansson, tf sektorchef bildning 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Lotte Mossudd, sektorchef social  
Erica Björklund, verksamhetscontroller 
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§ 179 
Svar på motion om att inrätta kommunalt pris för civilkurage 
Dnr KS 2022/197 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom i april 2022 med en motion om att kommunen inrättar ett årligt 
pris för civilkurage, samt uppdrar åt berörd sektor att ta fram rutiner och riktlinjer för 
civilkuragepriset. 
 
Motionen har varit remitterad till bildningsnämnden. Bildningsnämnden lämnade 
yttrande över motionen 2022-08-30 § 68. Bildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen och att regelverken för bildningsnämndens 
nuvarande priser diskuteras på kommande arbetsutskott. Syftet är att utreda om det går 
att utveckla nuvarande pris ”Årets Förebild” att även innfatta den typ av gärning som 
motionen föreslår. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-08 
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-30 § 68 
Motion, daterad 2022-04-04 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt bildningsnämnden att inarbeta kriterier kring 

civilkurage i priset ”Årets förebild”. 
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§ 180 
Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
Dnr KS 2022/89 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunallagen 5 kap 35 § ska om möjligt en motion eller ett medborgarförslag 
beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i april och oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 
Lista över motioner som ej ännu besvarats 2022 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen om ej besvarade motioner. 
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§ 181 
Sammanträdestider 2023 
Dnr KS 2022/394 
 
Sammanfattning 
Sektor kommunledning har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt tider då nämnderna 
senast ska fastställa sina ekonomiska dokument. Hänsyn är i möjligaste mån tagen till 
lovveckor i Lilla Edets kommun samt regionfullmäktiges och förbundsfullmäktiges 
sammanträden. 
 
KSAU 
Kl 8.30 
(Tisdagar) 

FHU 
 

KS 
Kl 8.30 
(Tisdagar) 

KF  
Kl 18.00 
(Onsdagar) 

  11 januari (onsdag) 25 januari 
7 februari  21 februari 8 mars 
7 mars 20 mars  

(kl 10) 
21 mars 5 april 

4 april  25 april 10 maj 
23 maj 29 maj  

(kl 10) 
7 juni (onsdag) 21 juni 

22 augusti 11 september 
(kl 10) 

5 september 20 september 

26 september  10 oktober 25 oktober 
14 november 8 november 

(kl 13) 
28 november 13 december 

11 december (måndag)    
 
Sista dag för nämnderna att fatta beslut om: 
Årsrapport 2022 3 mars 
Taxor och avgifter 2024 21 april 
Tertialrapport 1 2 juni 
Tertialrapport 2 6 oktober 
Mål- och resursplan 24 november  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-27 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-01 
Sammanträdesplan för hela kommunen 2023 
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Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med den ändringen att 
kommunfullmäktige ska vara på måndagar. 
 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 
punkt 1. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets eller Frej 
Dristigs yrkande i punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 
 
Till sist konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 
punkt 3. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2023. 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige 2023. 
2. Kommunfullmäktige fastställer ovanstående dagar då nämnderna senast ska fatta 

beslut om de ekonomiska dokumenten 2023. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Jari Kalliomäki (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 182 
Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 2023 
Dnr KS 2022/395 
 
Sammanfattning 
I Kommunallagen 5 kapitlet 13 paragrafen anges att ordföranden ska tillkännage tid och 
plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska 
behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla 
minst en vecka före sammanträdesdagen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tillkännagivande på anslagstavlan är kostnadsfri men annonsering i Alekuriren medför 
en mindre kostnad. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag men med följande tillägg: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden även skall 
informeras om på anslagstavlan i kommunhusets entré.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs 
tilläggsyrkande och finner att yrkandet avslås. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden 2023 ska 
tillkännages på kommunens anslagstavla och genom annonsering på kommunens 
facebooksida samt att kommande kommunfullmäktigemöten delges i kommunens 
helsidesannonsering i Alekuriren. 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Jari Kalliomäki (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 183 

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

 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  
Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   
 Tilläggsavtal till köpeavtal - Ström 

1:196 (7.25) 
Maria Wagerland 
§25/2022 

2022-09-01 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2022/168 Försäljning av Ström 1:196 och 

del av Ström 1:65  
Köpeavtal 

   
 Signerat köpeavtal Nygård 7:84 Maria Wagerland 

§26/2022 
2022-09-07 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2021/309 Köpeavtal, Nygård 7:84  Köpeavtal 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat.  
Delegationspunkt 6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §37/2022 

2022-09-21 ***Sekretess***  
KS 2022/419 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. 
Delegationspunkt 6.7  

Carolina Allvin 
Bromar §38/2022 
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sid 2/2 

2022-09-21 ***Sekretess***  
KS 2022/418 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. 
Delegationspunkt 6.7  

Carolina Allvin 
Bromar §39/2022 

2022-09-21 ***Sekretess***  
KS 2022/408 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. 
Delegationspunkt 6.7  

Carolina Allvin 
Bromar §40/2022 

2022-09-26 ***Sekretess***  
KS 2022/386 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. 
Delegationspunkt 6.2  

Carolina Allvin 
Bromar §42/2022 

2022-09-29 ***Sekretess***  
KS 2022/424 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. 
Delegationspunkt 6.7  

Carolina Allvin 
Bromar §41/2022 

2022-09-29 ***Sekretess***  
KS 2022/389 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 184 

Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
Protokollsutdrag KF Stenungsund 2022-09-08               Stenungsunds kommun 
godkännande av förbundsordning och avtal för  
samverkansavtal.  
 
Protokollsutdrag KF Stenungsund 2022-09-08               Stenungsunds kommun 
Svar på revisionsrapport om grundläggande  
granskning av överförmyndarnämnden 2021  
 
Svar på revisionens granskningsrapport                          Stenungsunds kommun 
 
Protokoll nr 6 2022-09-07 Edet Hus AB                         Edet Hus AB 
 
Resultatprognos, juli Edet Hus AB                             Edet Hus AB 
 
Balansrapport, juli Edet Hus AB Edet Hus AB 
 
Protokollsutdrag KF §127, ny organisation  Mölndals kommun 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
Protokollsutdrag § 143 Antagande av förbundsordning Tjörns kommun 
och samverkansavtal kopplat till medlemskap i  
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
Protokollsutdrag § 409 Förslag till interkommunal  GR:s förbundsstyrelse 
ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,  
förskoleklass,  
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 
 
Protokollsutdrag §410 Interkommunal ersättning  GR:s förbundsstyrelse 
inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2023 
 
Protokollsutdrag § 411 Interkommunal ersättning  GR:s förbundsstyrelse 
inom kommunal vuxenutbildning år 2023 
 
Protokoll ekonomisk läge direktionen SBRF SBRF 
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Beslut 
Informationen antecknas till protokollet. 
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§ 185 
Information från GR 
Dnr KS 2022/10 
 
Sammanfattning 
Information om att valberedningen påbörjat sitt arbete. Vid förbundsstyrelsens senaste 
möte informerades bl a om att projekt Västlänken är försenat och att Internationella 
skolan i Göteborg planerar bygga ut sin verksamhet för att kunna ta emot fler elever. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 186 
Information från Soltak AB 
Dnr KS 2022/17 
 
Sammanfattning 
Information om att positiva prisjusteringar kommer att göras inom affärsområde Lön. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 187 
Information från SBRF 
Dnr KS 2022/16 
 
Sammanfattning 
Information om begreppsförvirringen kring Budget 2022 för SBRF. Kort information 
om hur arbetet med övergången till Räddningstjänsten Storgöteborg fortlöper. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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