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§ 1 

Godkännande av dagordning 
 
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen 
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§ 2 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 3 
Information om Barnkonventionen 
 
Sammanfattning 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I barnkonventionens artikel 
45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att kämpa för att barnkonventionen 
efterlevs. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 4 
Genomgång av kommunstyrelsens reglemente 
 
Sammanfattning 
Kommunchefen går igenom kommunstyrelsens reglemente och poängterar 
kommunstyrelsens ansvarsområden. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 5 
Presentation av sektor kommunledning 
 
Sammanfattning 
Kommunchefen och avdelningscheferna presenterar kort sig och respektive 
ansvarsområde. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 6 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2023-
2026 
Dnr KS 2022/420 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott: 

 
Ledamöter Ersättare 
Julia Färjhage (C) Jörgen Andersson (C) 
Mona Burås Dieng (S) Anne-Lie Palm (S) 
Zara Blidevik (M) Camilla Olofsson (M) 
Frej Dristig (SD) Niclas Ahlberg (SD) 
Andreas Freiholtz (SD) Camilla Nilsson (KD) 

 
2. Kommunstyrelsen väljer Julia Färjhage (C) till ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
3. Kommunstyrelsen väljer Frej Dristig (SD) till vice ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
De valda 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Maria Olegård, administrativ chef 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 7 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Laxfiskekommittén för tiden 
2023-2026 
Dnr KS 2022/420 
 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamot och ersättare: 
 

Ledamöter Ersättare 
Jörgen Andersson (C) Andreas Freiholtz (SD) 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
De valda 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Birgitta Andersson, registrator 
Maria Olsson, miljöinspektör/sammankallande 
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§ 8 
Val av 1 ledamot och 1 ersättare till kommunala 
pensionärsrådet för tiden 2023-2026 
Dnr KS 2022/420 
 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer följande ledamot och ersättare: 
 

Ledamöter Ersättare 
Julia Färjhage (C) Frej Dristig (SD) 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
De valda 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Emma Zetterström, nämndsamordnare 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 9 
Val av 1 ledamot i Leader Göta älv för tiden 2023-2026 
Dnr KS 2022/420 
 
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. 
 
Styrelsen för Leader Göta älv företräds ofta av tjänstepersoner som offentlig 
representant för att få en bra förankring och samverkan med berörd kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-20 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, att representera Lilla 
Edets kommun i styrelsen för Leader Göta Älv. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kajsa Jernkvist, näringslivsutvecklare 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Annika Leander, Leader Göta Älv (Ale kommun) 
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§ 10 
Val av 3 ledamöter varav en sammankallande i Stiftelsen O  
Anderssons donationsfond (Askeröd) för tiden 2023-2026 
Dnr KS 2022/420 
 
 
Beslut 
 
 

1. Kommunstyrelsen väljer följande: 
 
Ledamöter 
Göran Sühl (S) 
Paulina Svenungsson (C) 
Frej Dristig (SD) 

 
2. Kommunstyrelsen väljer Paulina Svenungsson (C) till sammankallande för 

Stifelsen O Anderssons donationsfond. 
 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
De valda 
Ingela Flodin, nämnsamordnare 
Birgitta Andersson, registrator 
Annika Krantz, redovisningsansvarig 
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§ 11 
Initiativärende från Sverigedemokraterna om att gå med i 
Västvatten 
Dnr KS 2022/398 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD), Frej Dristig (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) inkom 
2022-09-05 med ett initiativärende med förslag om: 
 

1. att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda 
möjligheten att grunda ett helägt anläggningsbolag för att därefter bli delägare i 
Västvatten genom detta bolag.  

2. Att kommunstyrelsen ger sektor kommunledning i uppdrag att utreda potentiella 
effektiviseringar och vinster med att gå över till Västvatten, på kort sikt samt på 
lång sikt.  

3. att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Lilla Edets kommun får bli 
delägare i Västvatten AB.  

 
Alla kommuner står inför stora utmaningar när det gäller VA-verksamheterna gällande 
förnyelse av anläggningar, miljöåtgärder, taxenivåer mm. Planering av VA-verksamhet 
måste bygga på långsiktighet och kraven på kompetens för att driva det operativa 
arbetet växer. Västvatten AB är ett av Uddevalla, Sotenäs, Munkedal och Färgelanda 
kommuner samägt bolag för att driva VA-verksamheten i dessa kommuner. Bolaget ägs 
indirekt av de fyra kommunerna via lokalt bildade ägarbolag som också är VA-
huvudmän i respektive kommun och därmed äger all lokal infrastruktur. Västvatten AB 
har drygt 100 medarbetare och hela VA-verksamheten i de fyra kommunerna; d v s 
ägarbolagen och Västvatten tillsammans har en omsättning i nivån 300 Mkr. 
 
Västvatten AB är principiellt beredda att utreda förutsättningarna för att knyta någon 
eller några ytterligare kommuner till samarbetet. En sådan process är omfattande och 
inkluderar ett flertal olika steg där båda parter kan välja att fortsätta processen eller 
avbryta den under processens gång.  
 
Frågan om inträde och ev delägarskap i Västvatten för en viss kommun, t ex Lilla Edet, 
kräver en gemensam process som består av ett antal steg enligt följande 

- Kommunen bjuder in Västvatten AB till en förutsättningslös första dialog där 
Västvatten presenterar sin verksamhet och sina planer samt kommunen 
översiktligt redovisar sina motiv och utgångspunkter för ett eventuellt samarbete 

- Efter denna första överläggning tar båda parter ett första beslut om man är 
beredd att fördjupa analysen. Finns intresse från båda parter att gå vidare tillsätts 
en gemensam arbetsgrupp som i detalj går igenom kommunens VA-verksamhet, 
investeringsbehov etc (modell enligt s k due diligence, kallas även 
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företagsbesiktning, som görs inför ett företagsköp). Detta är en detaljerad och 
omfattande utredning för att få en utgångspunkt som redovisar alla 
förutsättningar. 

- När gruppens resultat finns klart tas principbeslut hos båda parter om att gå 
vidare eller ej. Detta principbeslut förutsätter en samsyn på lägesbild, 
investeringsbehov, organisationsfrågor och förväntade taxenivåer. Om beslutet 
är att genomföra samarbetet inleds processer hos båda parter 

• Kommunen inleder processen för att bilda ett anläggningsbolag och 
överföra alla ledningsnät och VA-anläggningar till detta. Kommunen 
inleder även alla processer och förhandlingar etc med fackliga 
organisationer angående organisationsövergång för VA-personalen 

• Västvatten AB inleder processer för revidering av bolagsordning, 
ägardirektiv, samarbetsavtal etc och planerar för den utökade 
verksamheten 

- När all formalia är klar tas de slutliga besluten om att kommunen blir delägare i 
Västvatten AB hos Lilla Edet och i Västvattens styrelse och det krävs även att 
alla Västvattens nuvarande ägarkommuner godkänner detta och antar de 
reviderade styrdokumenten i respektive kommunfullmäktige. 

Ovan gemensamma process och dess steg följer inte initiativärendets att-satser.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse, 20221129 
Protokoll kommunstyrelsen, 20220906  
Initiativärende Västvatten, 20220905  
 
Ekonomiska konsekvenser 
När det gäller taxa så ligger Lilla Edet idag högre än Västvattenkommunerna för vissa 
typfall medan däremot takten i taxehöjningar varit högre i Västvattens kommuner de 
senaste åren än i Lilla Edet. En fördjupad genomgång av Lilla Edets förutsättningar 
samt investerings- och åtgärdsbehov leder sannolikt inte till bedömningen att taxorna är 
för höga utan det kan tvärtom vara så att taxorna måste öka ytterligare.   
 
Ett genomförande av ovan beskriven process kräver att medel avsätts till beskrivna 
utredningar och analyser. Det är sammanfattningsvis i nuläget inte möjligt att säga 
vilken påverkan på taxan som en ändrad organisationsform skulle få, varken på kort 
eller lång sikt.   
 
Först om ovan beskrivna fördjupade analyser genomförs i samverkan med Västvatten är 
det i grunden möjligt att göra en samlad bedömning av ett eventuellt samgående med 
Västvatten.  
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Sociala konsekvenser 
Färskvatten är bland de absolut viktigaste livsmedlen och dess kvalitet är avgörande för 
en god hälsa och livsmiljö. Lika viktigt är en god hantering av spill och avloppsvatten.  
Ärendets beslut bedöms dock inte påverka dessa delar och ge några konsekvenser på 
den sociala hållbarheten.  
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande 
tilläggsyrkande: 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att bjuda in företrädare för Västvatten AB 
till kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog i syfte att Lilla Edets kommun ska bli en 
del av Västvatten AB. 
 
Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD) och Gustav Lagnander (EDL) tillstyrker 
Frej Dristigs yrkande. 
 
Jörgen Andersson (C), Julia Färjhage (C) och Anne-Lie Palm (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för bifall till tilläggsyrkandet 
Nej-röst för avslag av tilläggsyrkandet 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C)  X  
Frej Dristig (SD) X   
Mona Burås Dieng (S)  X  
Anne-Lie Palm (S)  X  
Kristian Hermansson (S)  X  
Jörgen Andersson (C)  X  
Zara Blidevik (M)  X  
Andreas Freiholtz (SD) X   
Niclas Ahlberg (SD) X   
Gustav Lagnander (EDL) X   
Camilla Nilsson (KD) X   
 5 6  
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Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 6 nej-röster och därmed avslås tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå samtliga att-satser i initiativärendet.  

 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Niclas Ahlberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Protokollsanteckning 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Niclas Ahlberg (SD) ges tillåtelse att 
lämna följande protokollsanteckning: 
 
”Med anledning av att vi i Sverigedemokraterna röstade ner våra egna yrkanden, så 
krävs ytterligare förklaring. Då det i beredningen av ärendet har framkommit att om 
Västvatten AB skall ta in någon mer medlem så börjar processen med att kommunen 
bjuder in företrädare för Västvatten AB till möte och diskuterar tillsammans 
förutsättningar för att komma vidare. Därför lade vi i Sverigedemokraterna också fram 
detta som ett tilläggsyrkande, som sittande styre beklagligt röstade ner. 
Sverigedemokraterna ser det fortsatt som nödvändigt att Lilla Edets kommun arbetar 
för att bli en del av Västvatten AB då kommunen står för väldigt stora 
investeringskostnader inom närtid. Då blir det nödvändigt att vi säkerställer 
kompetensen för att kunna fatta så bra beslut som möjligt för att hålla nere kostnaderna 
och att kvalitetssäkra den stora investering som stundar.” 
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§ 12 
Uppdatering av riktlinjer för markanvisnings- och 
exploateringsavtal. 
Dnr KS 2022/498 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner som anvisar mark ska, enligt 1 § Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar, ha riktlinjer för ändamålet. Motsvarande gäller riktlinjer 
för exploateringsavtal som enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs för alla 
kommuner som planerar att upprätta sådana avtal. 
Avsikten är att skapa tydliga spelregler för exploatörer så de vet vad de har att vänta sig 
vid förhandlingsbordet.  
En översyn har nu gjorts av riktlinjerna från 2017-04-12.  
 
Ändringar rörande markanvisningsavtal 
Flera uppdateringar har gjorts som rör markanvisningsavtalen. Maxtiden för 
markanvisning har förlängts från två till tre år för att ligga i linje med Göteborgs stads 
anvisningstid. Det har även tillkommit en maxtid om ett år för färdigplanerad mark. 
Vidare anger de uppdaterade riktlinjerna att annonsering sker på kommunens hemsida 
vid aktuella markanvisningar. Om specifikt område önskas skickar exploatören in en 
intresseanmälan.  
Gällande antalet aktuella avtal som behöver tecknas har dessa justerats ner till två i 
stället för tre som innan, detta för att göra processen smidigare. 
Tidigare fanns också bestämmelse kring upplåtelseform som tagits bort då det är svårt 
att långsiktigt garantera. 

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

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

 
Även tillägg har gjorts som rör möjligheter för kommunen att ta betalt för kostnader 
från exploatören som kopplas till etappvis utbyggnad av en detaljplan, 
gestaltningsprogram möjlighet att ta ut kostnader för statlig infrastruktur liksom 
medfinansiering från exploatören. Vidare ges möjlighet att ta ut en säkerhet från 
exploatören för att säkerställa genomförande, vilket utgör ett skydd för tredje man. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-23 
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar daterad 2017-04-12. 
Riktlinjer för exploateringsavtal daterad 2017-04-12. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppdatering av riktlinjerna innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Riktlinjerna berör indirekt planering av markområden. När marken detaljplaneras 
behandlas sociala konsekvenser särskilt. 
 
Yrkande 
Kristian Hermansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta de uppdaterade riktlinjerna för markanvisnings- 
och exploateringsavtal. 
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§ 13 
Initiativärende om att möjliggöra för enskilda fastighetsägare 
respektive verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknande energianläggning på kommunal mark 
Dnr KS 2022/440 
 
Sammanfattning 
Andreas Freiholtz (SD) inkom 2022-10-11 med ett initiativärende om att ge sektor 
kommunledning i uppdrag att utreda lämpligt genomförande för att möjliggöra för 
enskilda fastighetsägare såväl som verksamhetsutövare att anordna bergvärme, 
solfångare eller liknade energianläggning på kommunal mark. 
 
Eftersom AB Edethus äger stora markområden bör även dessa ingå i kommande 
utredning. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Andreas Freiholtz 2022-10-11 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller initiativärendet och uppdrar åt förvaltningen att utreda 
lämpligt genomförande. Både kommunens och AB Edethus fastigheter ska ingå i 
utredningen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 14 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023 
Dnr KS 2022/502 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska för sitt ansvarsområde fastställa en verksamhetsplan för år 2023 
där planeringen av verksamheten sker i tre delar: 
 

• Planering av kommunstyrelsens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer 
och kvalitetsindikatorer 

• Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (kommunstyrelsens 
prioriterade mål)  

• Planering av ekonomiska ramar 
 
Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för 
kommunstyrelsen. Vid extraordinär händelse övertar kommunstyrelsen andra nämnders 
beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. 
 
Vidare är ett av Kommunstyrelsens grunduppdrag är 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. 
 
Kommunstyrelsens ram har effektiviserats med 2 900 tkr inför 2023.  
 
Kommunstyrelsens driftbudget 2023 uppgår till 98 399 tkr.  
 
Investeringsutrymmet uppgår till 11 960tkr och avser inköp av datorer, IT-utrustning, 
digitalisering, totalförsvar, laddstolpar, cirkulationsplats samt en post för oförutsedda 
utgifter motsvarande 500 tkr   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens mål- och resursplan finansieras inom de av kommunfullmäktige 
avsatta resurserna 
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Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Avdelningscheferna sektor kommunledning 
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§ 15 
Upphandling av principiell karaktär 2023 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Dnr KS 2022/503 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska styrelsen varje år besluta om vilka  
upphandlingar som är av principiell karaktär. Upphandlingsunderlag för upphandling av  
principiell karaktär ska godkännas av arbetsutskottet innan annonsering. 
 
Efter genomgång med upphandlingsenheten finns det i nuläget ingen upphandling inom  
kommunstyrlens verksamhetsområde som anses vara av principiell karaktär,  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-29 
Upphandlingsplan 2023-2024 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och beslutar att någon upphandling av 
principiell karaktär inte föreligger 2023 
 
Frej Dristig (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen och beslutar att någon upphandling av 
principiell karaktär inte föreligger 2023 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 16 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/434 
 
Sammanfattning 
 
För att hålla nere kostnaderna när kommunen lånar pengar används det finansiella 
instrumentet ränteswapar.  Behovet av handel med ränteswapar för att uppnå bästa 
möjliga säkerhet samt kostnadseffektivt i skuldportföljen kan i vissa fall kräva 
skyndsamma beslut. Övervägande om tecknande av ränteswapar sker i dialog mellan 
ekonomichef, banken samt en oberoende finanskonsult.   
 
I nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen är kommunstyrelsens 
arbetsutskott delegat för punkt 3.2 avseende ränteswapar och handel med terminer och 
optioner.  
 
I kommunstyrelsens delegationsordning föreslås punkt 3.2 helt tas bort. Punkt 3.1 
föreslås ändras från: 
”Upplåning samt förlängning, konvertering, omplacering och liknande av lån inom 
beslutade låneramar, leasing” 
Till 
”Upplåning samt förlängning, konvertering, omplacering och liknande av lån inom 
beslutade låneramar, leasing samt handel med terminer, optioner och swapar.  
 
Punkt 3.1 delegeras till ekonomichefen 
 
Punkt 4.6 Föreslås delegaten ändras från Kommunchef till Ekonomichef 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-07 § 121 att ta bort punkten ”Hänvisning till 
vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på”. Förslaget är nu att skriva in 
punkten i delegationsordningen igen då vi hittat rutiner som gör detta möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 
Kommunstyrelsens delegationsordning senast reviderad 2022-06-07 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsens godkänner förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning  
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2. Kommunstyrelsen beslutar komplettera kommunstyrelsens delegationsordning 
med ”Hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på” 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Maria Olegård, administrativ chef 
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§ 17 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-02 
Finanspolicy Lilla Edets kommun 
Antagen Finanspolicy av KF 2016-09-07 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastlagda riktlinjer ska kontinuerligt prövas och vid behov revideras för att upprätthålla 
en löpande anpassning till omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en 
väl avvägd riskprofil upprätthålls. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av finanspolicyn 
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§ 18 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
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bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04  
Motion, daterad 2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet samt lämnar följande 
tilläggsyrkande ”kommunalt helägda bolag ska även ha menssäkrade personaltoaletter”. 
 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkanden. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller motionens punkt 1. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår motionens punkt 
2 och finner att kommunstyrelsen avslår punkt 2. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för avslag av punkt 2 
Nej-röst för att bifalla punkt 2 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C) X   
Frej Dristig (SD)  X  
Mona Burås Dieng (S) X   
Anne-Lie Palm (S) X   
Kristian Hermansson (S) X   
Jörgen Andersson (C) X   
Zara Blidevik (M) X   
Andreas Freiholtz (SD)  X  
Niclas Ahlberg (SD)  X  
Gustav Lagnander (EDL)  X  
Camilla Nilsson (KD)  X  
 6 5  

 
Till sist frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller första att-satsen. 
2. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen. 

 
 
Reservation 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare för sverigedemokraterna, edetlistan och 
kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 19 
Delegation av förvaltning av stiftelsen O Anderssons 
donationsfond 
Dnr KS 2022/501 
 
Sammanfattning 
En stiftelse kan förvaltas antingen av en styrelse eller via s k anknuten förvaltning. Det 
är stiftelseförordnande och stadgar som avgör vilken form av förvaltning som gäller och 
om det är oklart i styrdokumenten gäller den förvaltningsform som fanns när 
stiftelselagen infördes 1996.  
 
Kommunstyrelsen i Lilla Edet ansvarar genom anknuten förvaltning för Stiftelsen O 
Anderssons donationsfond. Enligt stiftelsens ändamålsparagraf ska avkastningen gå till 
välgörande ändamål och ”vid utdelning skall i första hand mindre bönder norr om 
kyrkan (Hjärtum) ihågkommas. Testators gravplats hålles alltid i värdigt skick”. 
 
Anknuten förvaltning innebär att det är en juridisk person som har fått det yttersta 
ansvaret för att förvalta stiftelsen. De styrdokument som finns i stiftelsen ska följas med 
ändamålet som det absolut viktigaste och med stiftelselagens regelverk som grund. Det 
ansvariga organet, i detta fall kommunstyrelsen, har rätt att delegera hela eller delar av 
befogenheterna till en person eller grupp av personer. Förvaltningen av den i ärendet 
aktuella stiftelsen sköts i praktiken redan på delegation men hittills utan att något 
formellt beslut har fattats och detta bör av formella skäl nu förtydligas. 
 
Det är lämpligt att kommunstyrelsen med fullständig delegation ger ansvaret för att 
förvalta Stiftelsen O Anderssons donationsfond till en grupp på 3 personer. Detta 
innebär främst att ansvara för förvaltningen av stiftelsens tillgångar, beslut om 
användning av avkastningen, upprättande av årsredovisning samt rapportering till 
tillsynsmyndigheten. Protokoll ska föras över beslut och återrapportering till 
kommunstyrelsen ska ske i enlighet med för kommunen gällande delegationsregler. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-29 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att med fullständig delegation delegera förvaltningen 
av Stiftelsen O Anderssons donationsfond till Paulina Svenungsson 
(sammankallande), Göran Sühl och Frej Dristig. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Oskar Anderssons Donationsfond 
(organisationsnr 863001-0968) firma tecknas av Paulina Svenungsson, Göran 
Sühl och Frej Dristig, två i förening. 
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Beslutet expedieras till 
Paulina Svenungsson 
Göran Sühl 
Frej Dristig 
Annika Krantz, redovisningsansvarig 
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§ 20 
Firmatecknare för Lilla Edets kommun 
Dnr KS 2022/487 
 
Sammanfattning 
Med anledning av personförändringar behöver tidigare beslut om firmatecknare 
revideras. 
 
Firmateckning avser undertecknande av t ex skrivelser, avtal, kontrakt, låne- och 
borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar med rättsverkan. 
Oftast är det dock avtal som undertecknas som ett led i den löpande verksamheten och 
nästan alltid avser det avtal som finansieras inom beslutad budgetram för respektive 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-14 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

- Lilla Edets kommuns firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Julia 
Färjhage eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Frej 
Dristig i förening med antingen kommunchef Elisabeth Linderoth eller 
ekonomichef Jörgen Karlsson. 
 

- För lånehandlingar samt derivat får firmateckning ske av kommunstyrelsens 
ordförande Julia Färjhage, vice ordförande Frej Dristig, kommunchef Elisabeth 
Linderoth eller ekonomichef Jörgen Karlsson, två i förening. 

 
Löpande ärenden 
Kommunchef samt avdelningschefer äger rätt att i löpande ärenden var för sig inom 
eget verksamhetsområde och inom beslutad budgetram vara firmatecknare.  
 
 
Beslutet expedieras till 
Birgitta Andersson, registrator 
Julia Färjhage 
Frej Dristig 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
 
 

35



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2023-01-11 
 

 
§ 21 
Personuppgiftsincidenter 2022 
Dnr KS 2022/20 
 
Sammanfattning 
En personuppgiftsincident (PUI) är en säkerhetsincident som inträffar när en 
personuppgiftsansvarig tappar kontrollen över sina personuppgifter genom att 
personuppgifter har förstörts, förlorats, ändrats, obehörigt röjande eller när någon som 
inte är behörig har åtkomst till informationen. Det gäller oavsett om det skett med avsikt 
eller inte. Händelser som bedöms vara av allvarligare art anmäls till 
integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  
 
Exempel på personuppgiftsincidenter är bland annat när en arbetsdator, mobiltelefon 
eller USB-minne som innehåller personuppgifter har stulits eller förlorats, dataintrång 
eller virus, mail som skickats till fel mottagare, obehörig åtkomst till personuppgifter 
eller för hög behörighet i ärendehanteringssystem.  
 
Under 2022 har följande personuppgiftsincidenter rapporterats för Kommunstyrelsen.  
 

• 2022-01-31 Vid genomgång av användare i Netpublicator upptäcks att några 
personer haft för hög behörighet. Behörighet ändras. Ej anmäld till IMY.  
 

• 2022-01-13 Kallelse till Kommunstyrelsens möte innehållande en sida med 
personuppgifter publicerades på kommunens hemsida. Vid upptäckt togs sidan 
omedelbart bort. Ej anmäld till IMY.  

 
• 2022-04-14 Papper innehållande personuppgifter om alla kommunens chefer 

lades öppet på arkivaries skrivbord efter att denne gått hem för dagen. Ej anmäld 
till IMY. 
 

• 2022-04-29 E-post som skulle till ekonomi skickades till socialsekreterare. Ej 
anmäld till IMY.  
 

• 2022-10-17 Flera politikers konton och mailadresser raderades av 
personuppgiftsbiträde Soltak AB. Händelsen anmäld till IMY. Återkoppling från 
IMY ej inkommen ännu.  
 

• 2022-11-09 Ett stort antal datorer fick en trolig uppdatering som påverkade 
datorernas funktionalitet samt sänkt säkerhet i form av korrupt brandvägg. Orsak 
i dagsläget oklar och felsökning pågår. Händelsen anmäld till IMY och ska 
kompletteras.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 22 

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 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Delegationspunkt 6.7  

Carolina Allvin 
Bromar §49/2022 

2022-12-14 ***Sekretess***  
KS 2022/444 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Upplåtelse av jakt (7.26) Maria Wagerland 

§35/2022 
2022-11-30 Sigvard Johansson  
KS 2018/396 Arrendeavtal Gossagården Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 Jordbruksarrende (7.26) Maria Wagerland 

§34/2022 
2022-11-30 Sigvard Johansson  
KS 2018/396 Arrendeavtal Gossagården Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 Tillträde geotekniska prover Maria Wagerland 

§38/2022 
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  sid- 2 - 
 

sid 2/3 

2022-12-19   
KS 2022/528 Förfrågan om tillträde till mark för 

geoteknisk underökning  
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Markavtal starkström, Vattenfall 

(7.26) 
Maria Wagerland 
§33/2022 

2022-11-25   
KS 2022/499 Markupplåtelseavtal, Vattenfall 

Fastighet: Tingberg 14:1  
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Markupplåtelseavtal, Vattenfall 

(7.26) 
Maria Wagerland 
§36/2022 

2022-12-05   
KS 2022/511 Markupplåtelseavtal, Vattenfall Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 Hyresavtal - Ekaråsen  

Delegationspunkt 7.26 
Maria Wagerland 
§32/2022 

2022-11-21 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2022/279 Hyresavtal - Ekaråsen Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 Låneavtal för lån -  

Kommuninvest 
Julia Färjhage § 

2022-11-28 Kommuninvest  
KS 2022/506 Låneavtal för lån 151431  
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §48/2022 

2022-12-02 ***Sekretess***  
KS 2022/457 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd avslag 

Delegationspunkt 6.7  
Carolina Allvin 
Bromar §50/2022 

2022-12-14 ***Sekretess***  
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  sid- 3 - 
 

sid 3/3 

KS 2022/486 Ansökan om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
  

Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Avtal om nyttjanderätt för 

grundvattenrör/mätpunkt (7.26) 
Maria Wagerland 
§37/2022 

2022-12-20   
KS 2022/529 Avtal om nyttjanderätt för 

grundvattenrör/mätpunkt 
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Ordförandebeslut -  Beslut om 

arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resa (punkt 
1,2) 

Julia Färjhage 
§8/2022 

2022-12-22   
KS 2022/329 Ledamot/ersättares deltagande i 

konferens samt beslut om rätten 
till arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och resa  

Ordförandebeslut 

   
 Ordförandebeslut – Avtal om 

gymnasieutbildning inom 
Naturbruk (1.1) 

Julia Färjhage 
§7/2022 

2022-12-22 Västra Götalandsregionen   
KS 2022/530 Avtal Naturbruksutbildning Ordförandebeslut 
   

 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 23 

Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 

KS Dnr Rubrik Från 

2022.4033 Protokoll 8 december 2022 SBRF Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds 

2022.4156 Överförmyndarnämndens protokoll 
2022-12-14  
§ 60 Reglemente 

Överförmyndarnämnden 

2022.4181 Beslut 2018-101595 koncessionsärende 
luftledning från Lextorp till Högstorp 

Energimarknadsinspektionen 

2022.4291 Beslut KS 2022-11-28 Revidering av 
förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund  

Stenungsund kommun 

2022.4295 Beslut KF 2022-12-15Reviderad 
förbundsordning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

Tjörns kommun 

2022.4375 Fastställt handlingsprogram, NÄRF NÄRF, Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

2022.4376 Plan och detaljbudget för GR 2023 GR 

2022.4377 Verksamhetsövergång Validering Väst 
till Västra Götalandsregionen 

GR 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 24 
Information från GR 
Dnr KS 2022/10 
 
Sammanfattning 
Kort information om GR:s nya organisation och vilka som är representanter från Lilla 
Edets kommun i de olika instanserna. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 25 
Information från Soltak AB 
Dnr KS 2022/17 
 
Sammanfattning 
Information från ägarrådet den 16 december om bl a samarbetsavtal, nytt ägardirektiv, 
eventuellt nya medlemmar och förändrad budgetprocess. 
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 26 
Information från SBRF 
Dnr KS 2022/16 
 
Sammanfattning 
Övergången till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och avvecklingen av Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) löper på. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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