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§ 136 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
 

• Initiativärende från Sverigedemokraterna om att gå med i Västvatten 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 
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§ 137 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 138 
Ansökan om planbesked för fastigheterna Ström 1:112 och 
Ström 1:46 
Dnr KS 2022/160 
 
Sammanfattning 
Lekvall Förvaltning AB har lämnat in en ansökan om planbesked eftersom de har en 
önskan om att kunna utveckla och bebygga aktuella fastigheter på ett sätt som den 
nuvarande detaljplanen hindrar. I första hand gäller det att minska ner eller helt ta bort 
det nuvarande byggförbudet som råder på fastigheterna samt att höja den tillåtna 
byggnadshöjden från 5,4 meter till 7,5 meter samt att möjliggöra markanvändning för 
idrottsändamål.  
 
Fastigheterna Ström 1:112 och 1:46 ligger på den västra sidan av Göta älv i 
bostadsområdet Ström vid korsningen Ljungskilevägen och Kungälvsvägen. Mellan 
fastigheterna ligger en gång- och cykelväg. Mot norr och väster gränsar fastigheterna till 
bebyggelse som består av flerbostadshus och en tidigare affärslokal (numera en 
föreningslokal). Planområdet är ca 5 300 m2 stort.   
 
På fastigheten Ström 1:112 finns en nyuppförd ”gör det själv” biltvätt. Den nya 
biltvätten som i sin helhet är uppförd på mark som inte får bebyggas har ett 
tidsbegränsat bygglov på tio år. Utöver biltvätten har samhällsnämnden även lämnat ett 
permanent bygglov för en parkering på den södra delen av fastigheten. 
Fastigheten Ström 1:46 är bebyggd med en bensinstation med en biltvätt. Bensin-
stationen som nyligen har byggts ut innehåller även en servicebutik.   
 
Yttrande på ansökan har inkommit från miljöenheten som skickar med värdefull 
information om hälsoskydd för det kommande planarbetet. Stadsmiljö har muntligen 
framför synpunkter som berör trafiksituationen i anslutning till de två fastigheterna. Det 
gäller Ljungskilevägens betydelse som stråk när Ström växer västerut, en trafiksäker 
korsning, bättre infart till fastigheter norr om Ljungskilevägen, en rakare dragning av en 
gång- och cykelbanan m.m.  
 
Ansökan om planbesked bedöms inte strida mot översiktsplanens rekommendation att 
pågående verksamhet i form av bostäder och allmän och kommersiell service ska fortgå 
och överensstämmer väl med intentionen att förstärka och utveckla en befintlig tätort i 
ett strategiskt kommunikationsläge.  
 
Fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 omfattas av stadsplan Ströms Centrum med 
aktnummer 15-STY-3670 som vann laga kraft den 2 oktober 1981. Fastigheterna berörs 
även av ändring av detaljplan för Ströms Centrum med aktnummer 1462-P46 som vann 
laga kraft den 19 april 2006. 
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Befintliga byggnader och anläggningar inom fastigheterna strider mot detaljplanen 
avseende att bygga på mark som inte får bebyggas. Sökande har inte heller möjlighet att 
utveckla sina fastigheter som tänkt utifrån den befintliga detaljplanen. 
 
Om planområdet skulle inkludera även Ljungskilevägen kommer detaljplan för del av 
Ljungskilevägen med aktnummer 1562-464 som vann laga kraft den 29 maj 1992 
beröras. Detaljplanen medger en byggrätt för ett pensionärsboende i en våning, placerad 
mitt på Ljungskilevägen. 
 
Genom att utöka planområdet med Ljungskilevägen och kommunens mark norr om 
fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 får området en bättre struktur, säkrare 
trafiklösning samt anpassas inför kommande utbyggnader väster ut. Därtill sker en 
översyn över markanvändningen och hur marken nyttjas vilket kan leda till att 
fastighetsregleringar kan komma tillstånd som är bättre anpassade till verkligenheten 
och dagens behov. Till exempel har bensinstationen expanderat utanför sin fastighet. 
Denna expandering strider mot detaljplanen eftersom allmän platsmark tas i anspråk.  
 
Planerings- och exploateringsenhetens förslag är att positivt planbesked ges under 
förutsättning att planområdet utökas med kommunal mark redovisad på kartan som 
tillhör tjänsteskrivelsen. 
 
Utökas planområdet åläggs kommunen att genomföra åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten och trafikmiljön. De vägar och gång- och cykelbanor som är aktuella är 
viktiga stråk som leder till viktiga målpunkter som till exempel Strömsskolan. Dessa 
bör, precis som idag, utgöra allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
 
Planarbetet bedöms kunna påbörjas tidigast hösten 2023. Detaljplanen beräknas ta 
två år att färdigställa. Tidsplanen kan dock ändras beroende på när arbetet med 
detaljplanen startar, behov av eventuella utredningar och oförutsägbara händelser.  
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Röd linje visar ansökt planområde och den blå linjen det utökade planområdet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
Skrivelsen, Ansökan om planbesked för ny detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och 
1:46, KS 2022/160 
Karta över utökat planområde daterad 2022-08-08, KS 2022/166 
Ansökan om planbesked inkom 2022-03-14, KS 2022/160 
Yttrande från miljöenheten daterat 2022-06-21, KS 2022/160 
Anteckning från möte med stadsmiljö och trafik i juli, KS 2022/166 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om planarbetet enbart kommer omfatta fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 
kommer hela kostnaden för detaljplanen, inklusive utredningar och underlag 
bekostas av exploatören. Det kommer även bli exploatörens ansvar att genomföra 
detaljplanen. 
 
Om planarbetet utökas med Ljungskilevägen och kommunen mark norr om 
fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 kommer visa kostnader såsom 
trafikutredning och genomförande av nya lokalgator, övergångställen och gång- och 
cykelbanan tillfalla kommunen. Det innebär att det behövs kommunala investeringar.  

  
Exempel på kostnader som kan bli aktuella. Kostnaderna är uppskattade och utgår 
från att planområdets utökas med kommunens mark. Exploatören och kommunen 
fördelar kostnaderna sinsemellan vid ett utökat planarbete:  
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• Kostnader för planarbete (inkl. annonsering): 102 000 kr varav kommunens 

beräknade kostnader uppgår till 51 000 kr. 
• Grundkarta och fastighetsförteckning: 61 000 kr varav kommunens 

beräknade kostnader uppgår till 30 500 kr. 
• Utredningskostnader: 925 000 kr vara kommunens beräknade kostnader 

uppgår till 450 000 kr. 
• Ersättningar (rådighet till mark - inlösen av mark, hantering av rättigheter, 

gemensamhetsanläggningar): 70 000 kr varav kommunens beräknade 
kostnader uppgår till 0 kr 

 
Därtill tillkommer genomförandekostnader och eventuella intäkter för 
kommunen. Dessa kostnader kan inte beräknas i nuläget utan redovisas som 
exploateringskostnader i kommande planarbete. Nedan följer exempel på 
genomförandekostnader: 
 
• Utbyggnad av anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten, 

anslutningsavgifter:  
• Ombyggnation av statlig infrastruktur (Kungälvsvägen) 
• Försäljning av mark 

 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar planbesked. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt planerings- och exploateringsenheten att utöka 

planområdet enligt karta daterad 2022-08-08 
3. Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med detaljplanen ska utgå från 

planerings- och exploateringsenhetens skrivelse Ansökan om planbesked för 
ny detaljplan för fastigheterna Ström 1:112 och Ström 1:46 

4. Kommunstyrelsen beslutar att planavtal ska vara tecknat inom ett år från 
kommunstyrelsens beslut att bevilja planbesked har vunnit laga kraft. 

5. Kommunstyrelsen noterar att planarbetet kan påbörjas tidigast hösten 2023. 
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens del i planarbetet förutsätter att det 

finns ekonomiska medel för arbetet. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lekvall Fastigheter AB 
Maria Wagerland, Planerings- och exploateringschef 
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§ 139 
Markanvisning Hjärtum 14:75 
Dnr KS 2022/339 
 
Sammanfattning 
I Hjärtums samhälle finns den kommunägda fastigheten Lilla Edet Hjärtum 14:75. 
Fastigheten innefattas av Detaljplan för Hjärtums Skee, som medger en byggrätt för 
aktuell fastighet. Största sammanlagda byggnadsarea är 1 400 kvm och högsta antal 
våningar är en våning. Enligt detaljplanen får området ej indelas i mer än en fastighet 
utan byggnadsnämndens medgivande.  
 
Eventuellt kan kommunen behöva bredda angöringen till fastigheten. Detta är ej utrett 
ännu.  
 
JL Projektledning och Kaminsky Arkitektur har tillsammans ansökt om markanvisning 
för fastigheten Lilla Edet Hjärtum 14:75. Föreslagen byggnation består av 
småhusbebyggelse i enlighet med detaljplanen för området. Avsikten är att uppföra 
parhus med en BOA om ca 87-109 kvm per bostad. Projektet kommer att utvecklas i ett 
samarbete mellan Kaminsky Arkitektur och JL Projektledning.  
 
Planerings- och exploateringsenheten har hittills haft dialog med exploatören, men 
markanvisningsavtal är ej upprättat än. Planering- och exploateringsenheten föreslår att 
eventuellt kommande markanvisningsavtal innehåller följande villkor:  
 

• Köpeskilling för fastigheten 1 000 000 kr, i enlighet med opartisk 
fastighetsvärdering. 

• Fastigheten planeras att bebyggas med ca 14 bostäder i parhus upplåtna med 
bostadsrätt eller hyresrätt.  

• Markanvisningsavtalets löptid fastställs till ett år. 
 
Fastigheten är ej med i kommunens verksamhetsområde för VA, men angränsar till 
verksamhetsområde. Innan köpeavtal kan tecknas behöver kapaciteten för vatten, 
spillvatten och dagvatten utredas.  
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-08 
Ansökan om markanvisning 
Detaljplan för Hjärtums Skee 
Värdering Lilla Edet Hjärtum 14:75 
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Ekonomiska konsekvenser 
Intäkter på 1 000 000 kr för kommunens för försäljning av fastigheten Hjärtum 14:75 
 
Eventuella utredningar och kostnader i samband med exploateringen bekostas av 
exploatören.  
Eventuell breddning av angöring medför kostnader för kommunen.  
Kostnader för utökning av verksamhetsområdet för VA tillkommer. Om utökning av 
VA-kollektivet genomförs medför det kostnader och intäkter för VA-kollektivet. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge planerings- och exploateringschefen i uppdrag 
att teckna kommande markanvisningsavtal med Johan Lundborg Projektledning 
AB (556889-8091) och Kaminsky Projektutveckling AB (559135-0920) för 
Hjärtum 14:75, samt kommande avtal om marköverlåtelse. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att markanvisningsavtal skall ha undertecknats av 
exploatören senast 2022-12-31 för att beslutet om markanvisning ska vara 
gällande.  

 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
JL Projektledning AB 
Kaminsky Arkitektur AB  
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§ 140 
Yttrande på förslag till ändring i förordningen (2018:213) om 
bidrag för skredsäkring vid Göta älv 
Dnr KS 2022/333 
 
Sammanfattning 
Statens geotekniska institut, SGI, har identifierat ett behov av ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv för att öka tydligheten i 
tillämpningen. SGI har utifrån detta lämnat ett förslag till förordningsändringar som 
myndigheten anser behöver göras.  
 
Miljödepartementet har utifrån denna tagit fram ett förslag till förordning om  
ändring av förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv.  
Berörda kommuner längs Göta älv och SGI ges möjlighet att komma in med synpunkter 
på bifogat förslag till förordningsändring. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 
Miljödepartementet senast den 1 september 2022.  
 
Ändringarna i förordningen består i att förtydliga syftet med bidraget och införa en 
definition av stabilitetsförbättrande åtgärder. Förtydligandet av syftet innebär att bidrag 
enligt förordningen får ges till sådana klimatinvesteringsåtgärder som bidrar till att 
förbättra stabilitetsförhållandena längs Göta älv. Samtliga ändringar görs för att 
underlätta tillämpningen för såväl SGI som de kommuner som är bidragsmottagare. 
Någon ändring i sak avses inte. 
 
Av yttrandet till miljödepartementet framgår att förslaget tillstyrks eftersom ändringarna 
bedöms underlätta tillämpningen i samband med bidrag för skredsäkring vid Göta älv. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-04 
Yttrande på förslag till ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring 
vid Göta älv, daterad 2022-08-04 
Skrivelse från Regeringskansliet angående förslag till ändringar i förordningen 
(2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv, daterad 2022-06-22 
Förordning om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta 
älv 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall til arbetsutskottets förslag samt följande tillägg: 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att underteckna yttrandet. 
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Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar yttrandet till miljödepartementet daterat 2022-08-04. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att underteckna yttrandet. 

 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Miljödepartementet 
Sektorchef samhälle 
Planerings- och exploateringschef 
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§ 141 
Övertagande av statlig väg 
Dnr KS 2022/366 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-15 § 26 att initiera processen med Trafikverket 
om kommunens övertagande av en delsträcka av väg 2002, mellan korsningen av väg 
1996 och väg 2002 och norra avfarten till Lödöse stationsområde. Efter överläggningar 
med Trafikverket om övertagande av denna sträcka upplyste Trafikverket att 
kommunen även behöver ta över ytterligare vägar i Lödöse som inte är av statligt 
intresse. Kommunstyrelsen beslutade därför 2018-05-02 § 60 att fortsätta diskussionen 
med Trafikverket om övertagande av statlig väg genom att bilda ett kommunalt 
väghållarområde. Information om arbetsläget och genomförd inventering av vägsträckor 
redovisades i kommunstyrelsen 2019-11-25 § 224. 
 
Sedan dess har avtalsdiskussioner förts med olika intensitet med Trafikverket. 
Avtalsdiskussioner har nu slutligen landat i ett förslag till avtal benämnt ”Avtal om 
förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde i Lilla Edets kommun”. 
 
Avtalet innebär att nytt kommunalt väghållningsområde bildas i Lilla Edets kommun.  
och att kommunen övertar ansvaret för de vägarna inklusive väganordningar som ingår  
i väghållningsområdet. Följande ingår i väghållningsområdet:  
- Högstorpsvägen i Lilla Edet från korsning Dalgatan/Mårten Torsgatan tills den möter  
  cirkulation vid trafikplats Lilla Edet södra. Bergslänt vid Högstorpsvägen 
- Fuxernavägen i Lilla Edet 
- Göteborgsvägen i Lilla Edet från cirkulationen trafikplats Lilla Edet södra till  
   Skolgatan 
- Skolgatan i Lilla Edet till väg 167. Bro på Skolgatan över GC-väg  
- St Peders väg i Lödöse. Bro på St Peders väg över Gårdaån. 
- Hedevägen (den delen som är allmän väg) i Lödöse 
- Göteborgsvägen i Lödöse från pendelparkering till korsningen Klostergatan. 
  Bullerskärmar och bergslänt utefter Göteborgsvägen och bro över Gårdaån 
Totalt rör det sig om ca 7,3 km väg. 
 
Väghållaransvaret för allmänna vägar ligger idag på staten genom Trafikverket. Skall en 
kommun ta över ansvaret för vissa allmänna vägar i kommunen kan kommunen utses 
som väghållare enligt 5 § (Väglag 1971:948) och 2 kap 2 § (Vägförordningen 
2012:707). Övertagandet grundas på avtal mellan kommunen och Trafikverket samt 
beslut om ändrad väghållare och nytt väghållningsområde som fattas av Regeringen. 
Avtalet förutsätter godkännande av kommunfullmäktige.  
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Det nya väghållningsområdet träder i kraft först när avtalet undertecknats, länsstyrelsen 
i Västra Götaland yttrat sig, Trafikverkets Juridik och Planprövning i Borlänge berett 
ärendet och Regeringen slutligen fattat beslut om ny väghållare och nytt väghållnings-
området. Detta kan ta alltifrån 1/2 år till 3 år. När beslutet är fattat har Trafikverket 1 år 
på sig att iståndsätta vägarna innan själva överlämnandet sker till kommunen. 
 
Fördelar med övertagandet som innebär kommunen som väghållare: 

• Tidsvinster vid VA-jobb, trafiksäkerhetsåtgärder samt vid anläggande av gång- 
och cykelvägar. Oftast lägre anläggningskostnad då kommunen ej behöver 
betala Trafikverkets insatser i projekten. 

• Lättare att få till mera ”stadsmässig” utformning av gata. 
• Kommunen har större rådighet över vägen. Bestämmer själv om utfarter, 

hastighet, utformning, framkomlighet mm vilket är en fördel vid planläggning.  
 

Nackdelar med övertagandet som innebär kommunen som väghållare: 
• Ökade drift- och underhållskostnader. 

 
Om ett kommunalt väghållningsområde inte bildas medför det bland annat att det blir 
svårt att få till stånd trafiksäkerhetshöjande åtgärder på statliga vägar med kommunalt 
intresse, till exempel Göteborgsvägen i Lilla Edet samt att kommunen måste förhålla  
sig till Trafikverkets krav om hastigheter, utfarter, utformning med mera. 
 
Ett övertagande av väghållningsområdet är en förutsättning för att detaljplanen i  
Norra Gossagården i Lödöse skall kunna ha fler utfarter mot Göteborgsvägen. Om 
Trafikverket är väghållare kommer de inte att tillåta annan utfartsväg än den som är  
från Ekebergsvägen. Dessutom finns ett krav att en cirkulation skall byggas i 
korsningen Göteborgsvägen/ Ekebergsvägen på kommunens bekostnad.  
 
Förvaltningen bedömer att fördelarna med nytt kommunalt väghållningsområde för 
Lilla Edets kommun bedöms överväga nackdelarna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 
Avtal om förslag till skapande av nytt kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets 
kommun, Västra Götalands län, version 5, daterad 2022-05-12 
Bilaga 1 Översikt Lilla Edets kommun och dess förslag till nytt väghållningsområde, 
daterad 2022-06-07 
Bilaga 2 Karta Lilla Edet, daterad 2022-06-07 
Bilaga 3 Karta satellit Lödöse, daterad 2022-06-07 
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-02 § 60, övertagande av statlig väg 
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Ekonomiska konsekvenser 
Bildande av nytt kommunalt väghållningsområde och övertagandet av angivna vägar 
inklusive väganordningar innebär att kommunen tar på sig ansvaret för drift av vägar 
och väganordningar inom väghållningsområdet. Drifts- och underhållskostnaden 
uppskattas till 2 300 tkr per år och bedöms uppstå tidigast from år 2024. Trafikverket 
har 1 år på sig att iståndsätta vägar inklusive väganordningar innan övertagandet sker 
och kommunen belastas av kostnader. 
 
Sociala konsekvenser 
Övertagandet av väghållaransvaret för vägar inom Lilla Edet och Lödöse tätorter gör att 
kommunen får rådigheten och möjligheten att omvandla vägarna till stadsgator som tar 
större hänsyn till gående och cyklandes behov. Detta gynnar trafiksäkerheten och är 
positivt för alla kommuninnevånare. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal med Trafikverket om skapande av nytt 
kommunalt väghållningsområde för Lilla Edets kommun och ger 
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna avtalet 

2. Kommunfullmäktige godkänner att nytt kommunalt väghållningsområde 
skapas för Lilla Edets kommun 
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§ 142 
Yttrande över bostadsörsörjningsprogram 2022 - 2025, 
Stenungsunds kommun 
Dnr KS 2022/318 
 
Sammanfattning 
Lilla Edet har som grannkommun fått möjlighet att yttra sig över Stenungsunds 
kommuns nya bostadsförsörjningsprogram som på sikt innebär 2000-3000 nya bostäder 
möjliggörs. 
Påverkan på Lilla Edets bedöms som liten då det främst är i de centrala delarna som 
bostäderna planeras. 
 
Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogram, Stenungsunds kommun 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-30 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ingen finansiering, Lilla Edet yttrar sig endast. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra över Stenungsunds kommuns 
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Stenungsunds kommun 
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§ 143 
Uppföljning livsmedelspolicy 
Dnr KS 2022/365 
 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens Livsmedelspolicy, Livsmedelspolicy för Lilla Edets 
kommun, ska policyn följas upp årligen. Den årliga uppföljningen ska enligt policyn 
följas upp i samband med årsredovisningen vilket inte har skett för år 2021.  
 
Syftet med livsmedelspolicyn är att värna om den svenska livsmedelsproduktionen och 
att erbjuda måltider av god kvalitet och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Det 
sker genom att styra inköpen mot större andel svenskproducerade livsmedel, samt 
främja val av livsmedel som vid framställningen bidrar till hållbar utveckling. Även 
genom att sträva efter att arbeta med obearbetade livsmedel i så hög utsträckning som 
möjligt samt att arbeta kontinuerligt med att minska matsvinnet. 
 
De mål för inköp som följs upp är:  
 

• I första hand ska svenskt kött, kyckling, ägg och mjölk köpas in 
• Krav på djurskydd motsvarande svensk lagstiftning ställs för alla kött och 

charkprodukter  
• Anpassa inköp av frukt och grönsaker efter säsong för att öka möjligheterna  

att nå högre andel svenskodlat  
• Fisk och skaldjur ska till övervägande del köpas MSC märkt  
• Kaffe och kakao ska vara ekologiskt odlade och uppfylla Fairtrade kriterierna  
• Bananer ska köpas ekologiska och om möjligt Fairtrade märkta  
• Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 30% 
• Mängd matsvinn  

 
Uppföljning sker genom analyser av statistik från leverantörer samt genom punktvis 
mätning av matsvinn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-02 
Uppföljning Livsmedelspolicy för Kostenheten, Sektor samhälle 2021 
Uppföljning Livsmedelspolicy för Arbetsmarknadsenheten, Sektor socialtjänst 2021 
Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun, daterad 2020-01-20 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun medför inga ekonomiska 
konsekvenser i sig.  
 

19



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-09-06 
 

Sociala konsekvenser 
Livsmedelspolicy för Lilla Edets kommun utgör en dels viktig del i att elever och 
brukare får en väl lagad och väl sammansatt kost för att tillgodose näringsbehov m.m. 
men också viktigt utifrån att värna om den svenska livsmedelsproduktionen samt för att 
bidra till en hållbar utveckling.  Uppföljningen av policyn är därmed en viktig del att 
genomföra för att följa hur väl policyn efterlevs.  
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Livsmedelspolicy för 
Lilla Edets kommun 2021.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av Livsmedelspolicyn fortsättningsvis 
sker i samband med årsredovisningen.  

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, chef sektor samhälle  
Lotte Mossudd, chef sektor social 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 144 
Svar på motion om att sluta klippa gräsmattor - skapa ängar 
Dnr KS 2022/143 
 
Sammanfattning 
Stephan Gyllenhammar (MP) inkom 2022-03-07 med en motion med förslag om att 
sluta klippa kommunens gräsmattor och i stället skapa ängar. 
 
Motionen har varit remitterad till samhällsnämnden som föreslår kommunfullmäktige 
anse motionen besvarad med hävisning till att de redan aktivt arbetar med att successivt 
omvandla tradiotionellt klippta gräsytor till ytor som på sikt ska kunna gynna biologisk 
mångfald samtidigt som man får en lägre skötselintensitet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Samhällsnämndens protokoll 2022-04-21 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Andreas Freiholtz (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) tillstyrker Frej Dristigs 
yrkande. 
 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Frej Dristigs yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Johan Sösaeter Johansson (SD) och Andreas Freiholtz (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 145 
Namngivning av ny förskola Ström 
Dnr KS 2022/291 
 
Sammanfattning 
Ny förskola är planerad på Ström i området Stallgärdet. Förskolan behöver därför 
namnges. 
 
Förskolor och skolor i Lilla Edets kommun namnges med lokal och/eller historisk 
anknytning. Detta för att det ska vara tydligt var den geografiskt är placerad. 
 
Namn på skolor och förskolor ska ha namn som knyter tydligt an till en plats eller ett 
område. Detta för att minska risk för missförstånd och så att till exempel 
Räddningstjänsten ska kunna hitta rätt vid utryckning. 
 
Processen är att berörd nämnd ger kommunstyrelsen förslag på ett namn för lokalen. 
Sedan fattar kommunstyrelsen beslut i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Bildningsämndens protokoll 2022-05-31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen namnger den nya förskolan på Ström ”Stallgärdets förskola”. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
Bildningsnämnden 
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§ 146 
Tillägg i reglemente för socialnämnden 
Dnr KS 2022/300 
 
Sammanfattning 
I en proposition (prop. 2021/22:200) föreslår regeringen en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (LTN). Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och ska 
begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.  
 
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel så kallat ”vitt snus”, har 
förekommit en längre tid och varit i princip helt oreglerat, saknar åldersgräns vid 
detaljhandel samt övriga regleringar. Enligt regeringens förslag ska den nya lagen träda 
i kraft den 1 augusti 2022. 
 
Sammanfattningsvis innebär lagen bland annat följande: 
- All detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter måste anmälas till kommunen 

innan försäljningen påbörjas. I samband med anmälan måste näringsidkaren 
redovisa ett egenkontrollprogram anpassat till verksamheten. De näringsidkare 
som idag redan säljer produkter som omfattas av lagen måste, i det fall lagen 
träder i kraft, anmäla detta till kommunen senast den 1 augusti för att kunna 
fortsätta bedriva detaljhandel med produkterna. 

- En åldersgräns på 18 år införs för inköp av produkter som omfattas av lagen. 
- Marknadsföringen av produkterna regleras och får inte vara påträngande eller 

uppmana till bruk. 
- Kommunen ansvar för den omedelbara tillsynen på försäljningsstället vad gäller 

bland annat åldersgränser, marknadsföring, anmälan och egenkontroll. 
- Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen. 
- Kommunen har möjlighet att meddela förelägganden, varning och 

försäljningsförbud vid överträdelser av lagen. 
 
Socialnämnden har ansvaret för kommunens uppgifter vad gäller detaljhandel med 
tobak, e-cigaretter och folköl. De butiker som idag säljer tobaksfria nikotinprodukter 
antas vara desamma varför det är lämpligast att ansvaret för uppgifter enligt den nya 
lagen även ligger på Socialnämnden.  
 
Riksdagen fattade den 21 juni i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler 
kring försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen sa däremot nej till ett 
förbud mot smaksättning av e-cigaretter. Därmed föreslås följande tillägg i reglementet 
för socialnämnden: 
- Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Socialnämndens beslut 2022-06-01 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar lägger till Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag 
om tobaksfria nikotinprodukter i Socialnämndens reglemente. 
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§ 147 

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 
   
 Signerat köpeavtal Hanström 2:23 

(7.25) 
Maria Wagerland 
§19/2022 

2022-06-20 Seine Härner  
KS 2021/212 Trafikverkets inlösen av 

fastigheten Hanström 2:23 
Köpeavtal 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §33/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  
KS 2022/368 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Uppsägning av nyttjanderättsavtal 

(7.26) 
Maria Wagerland 
§18/2022 

2022-06-01 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2022/282 Uppsägning av nyttjanderättsavtal Övriga 

delegeringsbeslut 
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  sid- 2 - 
 

sid 2/6 

 Uppsägning av lägenhetsarrende 
(nyttjanderättsavtal), mottagen. 
(7.26) 

Maria Wagerland 
§20/2022 

2022-06-20   
KS 2022/214 Uppsägning av arrendeavtal  

Fastighet: Edet 2:44/del av Edet 
2:44  

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Signerat Nyttjanderättsavtal för 

elljusspår/vandringsleder (7.26) 
Maria Wagerland 
§21/2022 

2022-06-22 LILLA EDETS INDUSTRI OCH 
FASTIGHETS AB 

 

KS 2022/172 Nyttjanderättsavtal, Hanström 3:5  Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Signerat köpebrev (7.25) Maria Wagerland 

§22/2022 
2022-08-08 Seine Härner  
KS 2021/212 Trafikverkets inlösen av 

fastigheten Hanström 2:23 
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Carolina Allvin 
Bromar §19/2022 

2022-06-09 ***Sekretess***  
KS 2022/302 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §20/2022 

2022-06-16 ***Sekretess***  
KS 2022/316 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §21/2022 

2022-06-21 ***Sekretess***  
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  sid- 3 - 
 

sid 3/6 

KS 2022/273 Ansökan om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Ledamot/ersättares deltagande i 

konferens samt beslut om rätten 
till arvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst (Punkt 1.2 KS 
delegationsordning) 

Julia Färjhage 
§3/2022 

2022-06-22   
KS 2022/329 Ledamot/ersättares deltagande i 

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

Ordförandebeslut 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat 
Enligt delegationsbeslut punkt 6.7  

Carolina Allvin 
Bromar §22/2022 

2022-07-05 ***Sekretess***  
KS 2022/269 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Omsättning av lån enligt 

kommunstyrelsens 
delegationsordning 3.1 

Jörgen Karlsson 
§3/2022 

2022-07-05 Kommuninvest  
KS 2022/283 Låneavtal för lån 146651 Övriga 

delegeringsbeslut 
   
 Fullmakt  att föra talan inför 

domstol (enligt punkt 1.8) 
Mona Dieng §1/2022 

2022-07-05 Fastighetsägarna  
KS 2022/343 Fullmakt att föra talan inför 

domstol  
Ordförandebeslut 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §23/2022 

2022-07-12 ***Sekretess***  
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  sid- 4 - 
 

sid 4/6 

KS 2022/303 Ansökan om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §24/2022 

2022-07-12 ***Sekretess***  
KS 2022/344 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §25/2022 

2022-07-13 ***Sekretess***  
KS 2022/351 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut 6.7 
Carolina Allvin 
Bromar §26/2022 

2022-07-14 ***Sekretess***  
KS 2022/350 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 Resultat  202295 Ekonom  Lilla 

Edets kommun 
Jörgen Karlsson 
§4/2022 

2022-07-26   
KS 2022/356 Avslutad rekrytering: 202295 

Ekonom  Lilla Edets kommun 
Tjänstetillsättning 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §27/2022 

2022-08-02 ***Sekretess***  
KS 2022/362 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
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  sid- 5 - 
 

sid 5/6 

 P-tillstånd för rörelsehindrade 
beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §28/2022 

2022-08-02 ***Sekretess***  
KS 2022/363 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §30/2022 

2022-08-11 Jens Westerlind  
KS 2022/371 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §29/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  
KS 2022/372 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §31/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  
KS 2022/370 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §32/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  
KS 2022/369 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §34/2022 
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  sid- 6 - 
 

sid 6/6 

2022-08-11 ***Sekretess***  
KS 2022/364 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §35/2022 

2022-08-11 ***Sekretess***  
KS 2022/345 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade 

beviljat. Delegationsbeslut punkt 
6.7 

Carolina Allvin 
Bromar §36/2022 

2022-08-16 ***Sekretess***  
KS 2022/352 Ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Signerad förfrågan om tillträde till 

mark för geoteknisk 
undersökning, (7.26). 

Maria Wagerland 
§24/2022 

2022-08-17 Statens Geotekniska institut  
KS 2022/346 Information om 

markundersökning på fastigeter i 
Göta älvdalen 

Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 Avtal om upplåtelse av och 

ersättning för vägrätt mm. (7.26) 
Maria Wagerland 
§23/2022 

2022-08-29 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2022/376 Avtal om upplåtelse av och 

ersättning för vägrätt 
Övriga 
delegeringsbeslut 

   
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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§ 148 

Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2021/415 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 
Protokoll 2022-05-04 Styrelsemöte nr 4  EDETHUS 
Protokoll 2022-06-22 Styrelsemöte nr 5   EDETHUS 
Protokoll 2022-06-09 Protokoll förhöjd beredskap  SBRF 
Uppdragsförslag avseende samordnat  
genomförande av Lupp 2023 i Göteborgsregionen  GR  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 149 
Information från GR 
Dnr KS 2022/10 
 
Sammanfattning 
Kort information från senaste styrgruppen för utbildningsfrågor samt förbundsstyrelsen. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 150 
Information från SOLTAK AB 
Dnr KS 2022/17 
 
Sammanfattning 
Kort information om senaste nytt från Soltak AB och om tertial 2. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 151 
Information från SBRF 
Dnr KS 2022/16 
 
Sammanfattning 
Kort information om att arbetet pågår med övergången till Räddningstjänsten 
Storgöteborg. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 152 
Medlemsbidrag och budget 2023 Samordningsförbund Södra 
Vänern 
Dnr KS 2022/332 
 
Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2022 har samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, 
Grästorp ombildats och har bytt namn till Samordningsförbundet Södra Vänern och 
ansvarar för den finansiella samordningen i kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla 
Edet och Grästorp. Medlemmar i förbundet efter 1 januari 2022 är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna Trollhättan, 
Vänersborg, Lilla Edet och Grästorp. Till den finansiella samordningen läggs från varje 
medlemspart ett resursbidrag som används för utveckling av lokalt samarbete och 
samverkansarbete. 
 
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden 
för 2023. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen 
behöver berörd kommun meddela samordningsförbundet om resurstilldelning för 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Medlemsbidrag till Samordningsförbundet Södra Vänern 2023 
Beslutsunderlag Finsam medelstilldelning 2019-06-14 
Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag om medlemsbidrag 2023 uppgår till 277 500 kr vilket är något högre än 2022 
som uppgick till 276 000 kr. Medlen avsätts i kommunstyrelsens budget för 
föreningsbidrag 2023. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner äskande om medlemsbidrag motsvarande 277 500 kr år 
2023 till samordningsförbundet Södra Vänern. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Samordningsförbundet Södra Vänern 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
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§ 153 
Lokalplaneringsunderlag idrottshall Fuxerna 
Dnr KS 2022/292 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden och Samhällsnämnden arbetar tillsammans med projektet för 
byggnation av en ny idrottshall på Fuxernaområdet i Lilla Edet. Ett 
verksamhetsprogram har beslutats och lämnats till EdetHus AB som underlag för 
framtagande av en programhandling och en kalkylhandling. Tillsammans utgör 
programhandlingen och kalkylhandlingen samt förslag på hyresavtal nuvarande 
lokalplaneringsunderlag. 
 
Programhandlingen utgörs av en situationsplan, samt ritning av idrottshallen i två plan. 
Kalkylhandlingen är en uppställning av beräknade kostnader för investeringen vilken 
sedan utgör grunden för förslag på hyresavtal.  
 
Idrottshallen planeras att uppföras i souterräng med entré i plan 2. Byggnaden inrymmer 
utöver själva hallytan åtta fullstora omklädningsrum, två separata mindre 
omklädningsrum, läktare för upp till 150 åskådare, pentry med möjlighet till enklare 
servering samt sittplatser, utrymme för idrottslärare samt förråd för lokalvård. 
 
Kalkylhandlingen landar i en högre summa för projektet än vad motsvarande kalkyl i 
förstudieskedet angav. Ökningen beror främst på kostnader kopplade till 
världsmarknadsläget samt på byggnadens utökande ytor i form av läktare, terrassyta 
m.m. vilket inte var med i planeringen i tidigt skede.  
 
Med kalkylhandlingen som underlag har EdetHus AB beräknat en årshyra på 2 775 tkr 
beräknat på ett 25-årigt hyresavtal. Hyran för kommunens idrottshallar fördelas mellan 
Samhällsnämnden (60 %) och Bildningsnämnden (40 %). 
 
I enlighet med kommunens investeringsprocess ska berörda nämnder besluta om 
lokalplaneringsunderlaget och uppdra förvaltningen att av EdetHus AB beställa att 
projektering och upphandling genomförs. Både Bildningsnämnden och 
Samhällsnämnden har beslutat om underlaget och ställer sig bakom 
lokalplaneringsunderlaget. Nästa steg i beslutsprocessen är att kommunstyrelsen ska ta 
ställning till ärendet och besluta om att gå vidare med att beställa projektering och 
upphandling av EdetHus AB.  
 
Efter genomförd projektering och upphandling återkommer ärendet till berörda nämnder 
att fatta beslut inför genomförandet. Om projektet då ligger inom angivna ramar utifrån 
behovsanalys, förstudie och beslutad investeringsbudget fattar initierande nämnd beslut 
om genomförande/byggstart efter samråd med berörda nämnder. Finns avvikelser ska 
ärendet till Kommunstyrelsen och eventuellt Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-29 
Protokoll Samhällsnämnden daterat 2022-06-02 
Protokoll Bildningsnämnden daterat 2022-05-31  
Programhandling daterad 2022-04-20 
Kalkylhandling daterad 2022-04-05 
Förslag på hyresavtal  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Byggnationen av idrottshallen kommer enligt kalkylhandingen medföra 
investeringskostnader på 53 475 tkr för EdetHus AB. För Lilla Edets kommun medför 
det en hyreskostnad på 2 775 tkr/år, vilken fördelas 1 665 tkr på Samhällsnämnden och 
1 110 tkr på Bildningsnämnden. 
 
Sociala konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna skulle säkerställa att Fuxernaskolan kan hantera nuvarande 
elevantal samt elevökningar i linje med befolkningsprognosen. På så sätt skulle behovet 
av platser i högstadieåldrar i Lilla Edets kommun vara tillgodosett fram till 
prognosperiodens slut 2030. 
 
De föreslagna åtgärderna skulle också säkerställa att eleverna i förskoleklass till och 
med årskurs 9 skulle erbjudas undervisning i ämnet idrott- och hälsa i för ändamålet 
anpassade lokaler, även vid en ökning av antalet elever i skolan i linje med 
befolkningsprognosen. Förutsättningarna för att fler elever skulle uppnå fullständiga 
betyg skulle förbättras genom bättre tillgång till idrottshall med tillhörande 
omklädningsrum. 
 
Åtgärderna skulle även medföra möjlighet för föreningsverksamhet att få mer tillgång 
till idrottshall, vilket skulle förbättra förutsättningarna för de föreningar som ser behov 
av idrottshall som en av förutsättningarna till att utveckla sina verksamheter. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner och fastställer lokalplaneringsunderlaget.  
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att beställa projektering och 

upphandling av EdetHus AB. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att undersöka möjligeterna att ha solceller på taket på 

idrottshallen. 
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Beslutet expedieras till 
Lars Wijkmark, VD EdetHus AB 
Sanny Mattelin, EdetHus AB 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
Maria Wagerland, enhetschef planering-och exploatering 
Anders Nordgren, verksamhetschef skola 
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§ 154 
Svar på motion om krav om yrkeslärlingar vid kommunal 
upphandling av byggentreprenader 
Dnr KS 2022/244 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna Lilla Edets kommun lade 2022-05-09 fram en motion till 
kommunfullmäktige med förslag att: 
 

- vid offentliga upphandlingar och kontraktsskrivningar av byggentreprenader 
ställa krav om att företagen skall ha anställda lärlingar för att säkerställa att de 
får ihop den arbetade tiden de behöver för att få ett yrkesbevis 

- vid offentliga upphandlingar och kontraktsskrivningar av byggentreprenader 
ställa krav om att bereda praktikplatser för (APL) till gymnasieskola samt 
vuxenutbildning. 

- om entreprenören är ett byggledningsföretag skall denne bara anlita företag som 
följer ovan ställda krav. 

 
Motionen har även gått på remiss till AB Edethus 
” Vår inställning var att på de stora jobben kan detta mycket väl fungera men på de 
mindre jobben blir det svårt. Med stora jobb menar vi jobb över 20 miljoner. För mindre 
jobb anlitar vi ramavtal som är mindre lokala företag med små resurser som inte har 
möjligheter att ta in lärlingar och praktikanter. Ett problem som vi ser är att det blir mer 
och mer regler och krav från de statliga och kommunal aktörerna som gör att de små 
lokala bolagen blir utslagna och det återstår bara stora resursstarka bolag som oftast 
finns på annan ort” 
 
I kommunens riktlinjer gällande inköp och upphandling antagna av kommunstyrelsen 
2019-08-27 framgår kriterier för social hänsyn. 
 
Varje upphandlande enhet har att bedöma om det är möjligt att ta sociala hänsyn vid 
upphandling. Sociala hänsyn i upphandlingar kan exempelvis vara anställningsvillkor, 
antidiskrimineringsklausuler, krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning, standard på arbetsmiljön, möjliggörande av praktikplatser, viss 
andel funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa, alternativt att anbudsgivaren vid 
utförandet av arbetet gör något för att främja jämlikhet eller mångfald. Det är möjligt att 
ställa sociala krav i alla faser av en upphandling dvs. i kvalificeringsfasen, 
utvärderingsfasen eller som ett särskilt kontraktsvillkor. I nuläget syns det mest 
affärsmässigt att ställa upp kravet som ett särskilt kontraktsvillkor. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Socialdemokraterna – Krav om yrkeslärlingar vid kommunal upphandling 
av byggentreprenader 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-10 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Krav på yrkeslärlingar i våra upphandlingar skulle kunna vara konkurrenshämmande 
och missgynna våra små lokala aktörer samt även innebära en fördyring för våra 
skattebetalare.  
 
Sociala konsekvenser 
I kommunenens senast antagna policy för inköp och upphandling 2019-08-05 framgår 
vilka sociala och etiska krav som kan ställas vid upphandling. Vid all upphandlings- och 
inköpsverksamhet ska relevanta sociala och etiska krav ställas när det är möjligt. Särskild 
hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 
samt FN:s barnkonvention. 
Lilla Edets kommun har för avsikt att successivt öka kraven på sociala hänsyn/etiska krav i upp-
handling, när det är möjligt utifrån rådande marknadssituation. Inför all upphandling ska det 
göras en bedömning om det är möjligt att ställa sociala/etiska krav. Vid bedömningen ska vägas 
bland annat branschförhållanden, antalet möjliga leverantörer, kostnadskonsekvenser och att 
kraven inte försvårar samarbete med andra upphandlande myndigheter. 
 
Vid tjänste- och entreprenadupphandlingar ska kommunen ställa sådana krav att entreprenören 
vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller 
annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet. 
 
Då sociala/etiska krav ställs i upphandling ska det ske på ett sådant sätt att gällande upp-
handlingslagstiftning följs. Detta betyder också att det måste ske uppföljning och kontroll av att 
ställda krav efterlevs. 
  
Yrkande 
Kjell Johansso (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att, vid offentliga upphandlingar och 

kontraktsskrivningar av byggentreprenader inom koncernen på belopp över 20 
mnkr, ställa krav om att: 

- företagen skall ha anställda lärlingar för att skapa förutsättningar för att de får 
ihop den arbetade tiden de behöver för att få ett yrkesbevis. 

- bereda praktikplatser för APL till gymnasieskola samt vuxenutbildning. 
- om entreprenören är ett byggledningsföretag skall denne bara anlita företag som 

följer ovan ställda krav. 
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§ 155 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
Dnr KS 2022/298 
 
Sammanfattning 
Studier visar att svensk hälso- och sjukvård står inför en rad långsiktiga strukturella 
utmaningar. Befolkningen lever allt längre vilket också är en framgång för det svenska 
välfärdssamhället. Under den kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 
80 år och äldre att öka med närmare 50 procent, medan gruppen i arbetsför ålder 
bedöms öka med endast 5 procent. Denna förändring innebär stora utmaningar för att 
finansiera och inte minst bemanna hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en del av 
lösningen krävs att kommuner och regioner förändrar sitt arbetssätt och utvecklar sina 
organisationer så att hälso- och sjukvården kan ställas om för att bättre kunna möta 
denna utmaning. 
 
Syftet med strategin för en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
hela den svenska befolkningen samt att tillsammans ställa om hälso- och sjukvården och 
utgå ifrån den enskildes behov och önskemål. Färdplanen är en övergripande 
länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård 
och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla 
kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 
2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande i 
samverkan. Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar färdriktningen. 
 
VästKoms styrelse och Göteborgsregionens förbundsstyrelse har ställt sig bakom 
förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar 
kommunerna att anta Färdplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Beslut Socialnämnden 2022-06-01 § 68 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård  
Protokollsutdrag VästKoms styrelse 2022-03-08 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2022-03-18 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
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Sociala konsekvenser 
Färdplan - Länsgemensam strategi ska stödja omställningen till en god och nära vård, 
främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den 
enskildes behov. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 
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§ 156 
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 
överenskommelse 
Dnr KS 2022/299 
 
Sammanfattning 
Sedan år 1999 har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvårdsområdet i ett 
Hälso- och sjukvårdsavtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen.  
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet, 
underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet 
uppdaterats och reviderats. Genomgående har förtydligande gjorts. Reviderat förslag 
gäller från 2023-01-01 - 2026-12-31. 
 
Efter revidering av avtalet och remissomgång har VästKoms styrelse och 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställt sig bakom förslaget och rekommenderar 
kommunerna att anta förslaget till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Beslut Socialnämnden 2022-06-01 § 69 
Förslag till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Sociala konsekvenser 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker 
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. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och med tillägget ”under 
förutsättning att övriga kommuner ställer sig bakom förslaget till hälso- och 
sjukvårdsavtal” 

43



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-09-06 
 

 
Frej Dristig (SD) 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att tillföra den nytillkomna informationen 
samt eventuella konsekvenser av den. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremtteras ohch finner att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att tillföra den nytillkomna informationen 
samt eventuella konsekvenser av den. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Sofia Enström, folkhälsoutvecklare 
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§ 157 
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 2022-06-05.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-20 
Flaggpolicy daterad 2022-06-20 
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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. 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

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

kommunal flaggning” 2007-06-05 § 115. 
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§ 158 
Granskning av rutiner för personal- och kompetensförsörjning 
Dnr KS 2022/284 
 
Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Lilla Edets kommun har uppdragit åt PwC att granska 
kommunens rutiner för personal- och kompetensförsörjning. Syftet har varit att bedöma 
i vilken utsträckning kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer ett ändamålsenligt 
arbete i kommunen med kompetensförsörjning. 
 
Efter genomförd granskning har PwC sammanfattat sina iakttagelser och 
rekommendationer i revisionsrapporten Granskning av personal- och 
kompetensförsörjning. 
 
PwC:s övergripande bedömning är att kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
samhällsnämnden och socialnämnden inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete 
med kompetensförsörjningen. I rapporten lämnas ett antal förslag från PwC gällande 
hur kommunen kan vidareutveckla rutinerna. 
 
Det är värdefulla synpunkter som framkommit i granskningsrapporten, vilka ytterligare 
förstärker betydelsen av ett kontinuerligt och strukturerat arbete med personal- och 
kompetensförsörjning. Vi tar fasta på synpunkterna och implementerar dem i det 
fortsatta arbetet med kompetensutmaningen.  
 
Bemötande  
I rapporten från PwC finns ett antal rekommendationer för det framtida arbetet med 
kompetensförsörjning, vilka framkommer nedan utifrån ett kommunövergripande 
perspektiv. Respektive rekommendation från PwC åtföljs av en kommentar. 
 
”Att kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att kompetensförsörjningsplanen 
genomförs, följs upp samt, vid behov, att tillräckliga åtgärder vidtas.” 
 
En kompetensförsörjningsplan (KS 2021/387) antogs av KS den 11 januari 2022. Till 
planen finns en kommunövergripande handlingsplan som personalavdelningen arbetar 
aktivt med tillsammans med olika berörda aktörer, till exempel 
kommunikationsavdelningen och olika ledningsgrupper. Aktiviteterna i handlingsplanen 
syftar till att stödja de strategier som Lilla Edets kommun som arbetsgivare ska arbeta 
med för att utveckla kompetensförsörjningsarbetet under åren 2021-2023. 
Personalavdelningen ansvarar för framdriften och uppföljningen av den 
kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen med tillhörande handlingsplan. 
”Att kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att avgångssamtalen dokumenteras så 
att informationen från samtalen kan användas som ett underlag för att utveckla 
arbetsgivarvarumärket.” 
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Avgångssamtal hålls med medarbetare, som sagt upp sig från sin anställning, av 
närmaste chef. Samtalet är en möjlighet för såväl medarbetaren som chef att samtala om 
vad som fungerat bra och mindre bra på arbetsplatsen samt att medarbetaren har 
möjlighet att föreslå utvecklingsområden för att kommunen ska utvecklas som en 
positiv och attraktiv arbetsgivare. Personalavdelningen kommer att fortsätta påminna 
cheferna om att stödmaterial finns i personalhandboken att använda vid 
avgångssamtalen – i materialet finns utrymme för minnesanteckningar för chef. Under 
hösten kommer även en avgångsenkät att skickas ut via IT-systemet Eletive till alla 
medarbetare som väljer att lämna Lilla Edets kommun som arbetsgivare. Syftet är att 
kartlägga varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning, vilket de då har möjlighet 
att yttra sig om anonymt. Det är inte alltid som medarbetare vill informera närmaste 
chef om anledningen till att de slutar i kommunen eller på arbetsplatsen. Då chefer 
slutar i Lilla Edets kommun intervjuas de av personalstrateg. Personalavdelningen 
sammanställer intervjuerna och avrapporterar till kommunchef i slutet av året. 
 
”Att formerna för erfarenhetsutbyte utvecklas mellan nämnderna så att goda exempel 
på aktiviteter kopplat till bl a kompetensförsörjning kan spridas.” 
 
Personalavdelningen har regelbundna träffar med sektorernas ledningsgrupper i 
kommunen samt kommunchefens ledningsgrupp och blir därmed viktiga bärare över 
sektorgränserna apropå aktiviteter som utfaller positivt på olika sektorer kopplade till 
kompetensförsörjningen. Regelbundna möten med verksamhetscheferna förekommer 
också, ”Dialog med HR”, där utbyte sker av olika aktiviteter. Central samverkansgrupp, 
CSG, är ett ytterligare forum där arbetsgivar- och arbetstagarparterna samtalar om 
kompetensförsörjning och där avstämning av de olika aktiviteterna i handlingsplanen 
äger rum, till exempel om den så kallade Heltidsresan. 
 
”Att kommunstyrelsen och nämnder följer upp de aktiviteter som genomförs för att bl a 
behålla och attrahera medarbetare ger avsedd effekt. I detta sammanhang vill vi 
särskilt uppmärksamma de åtgärder som behöver vidtas för att möta förväntningarna 
hos ungdomar som ska bli morgondagens medarbetare i kommunen.” 
 
Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för att möta kompetensutmaningen. Därför är 
det viktigt att efter cirka två års paus på grund av pandemin gällande fysiska mässor 
börja synas igen som arbetsgivare, t ex på Future Skills (i samarbete med övriga GR-
kommuner, för blivande gymnasieungdomar) och Invest (för studenter på Högskolan 
Väst). Det är även av vikt att som arbetsgivare närvara och synas i ”rätt” sociala 
kanaler/medier för de målgrupper vi vill nå som arbetsgivare. Här samarbetar 
personalavdelningen med kommunikationsavdelningen för att dela erfarenheter och 
kompetens. Kommunen samarbetar också med praktikplatsen.se som är en plattform i 
Göteborgsregionen (GR) för ungdomar som söker feriearbete/praktik/PRAO. 
Personalavdelningen kommer att utarbeta ett särskilt stödmaterial för sektorerna att 
använda för praktikanter/PRAO-elever, då det är av stor vikt att praktikanter/elever får 
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ett gott intryck av Lilla Edets kommun – kanske är det första kontakten med en 
arbetsgivare för en ungdom, vilket för många blir ett minne för livet.  
 
”Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att kommunicera kommunens varumärke som 
arbetsgivare både på kommunens arbetsplatser samt externt.” 
 
Kommunikationsavdelningen och personalavdelningen utbildar sig tillsammans under 
våren via SKR:s webbinarium på teman som berör såväl HR som 
kommunikationsområdet kopplat till arbetsgivarvarumärket. Utbildningarna ger 
inspiration till att utveckla arbetet på hemmaplan med att berätta om alla bra händelser 
som sker i kommunen, för dem behöver vi fortsätta att sprida information och kunskap 
om, såväl internt som externt. För att införliva ny energi i arbetet som pågick före 
pandemin, behöver de kommungemensamma ambassadörerna nya uppdrag, till exempel 
kunna medverka i mässor framöver och fortsätta berätta om sina intressanta och 
betydelsefulla jobb på kommunens externa rekryteringssida och för barn och ungdomar 
via studiebesök på skolor. Förhoppningsvis att fler medarbetare vill åta sig uppdraget att 
ansluta till ambassadörsgruppen genom att gå kommunens interna utbildning riktad till 
kommunambassadörer. Utbildningen sätts samman av personal- och 
kommunikationsavdelningen. 
 
Det är viktigt att beakta att alla medarbetare är viktiga ambassadörer för kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Det är eftersträvansvärt att alla medarbetare trivs och mår gott på 
sina respektive arbetsplatser samt har förutsättningar för att påverka och bidra till att 
utveckla kommunen i positiv riktning för alla invånare och besökare.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetet med en god personal- och 
kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt, är uppstartat och pågår på många 
olika sätt samt att arbetet kräver ständig utveckling.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13  
Missivbrev med begäran om yttrande från kommunens revisorer daterat den 23 maj 
2022. 
Revisionsrapporten Granskning av personal- och kompetensförsörjning, Lilla Edet, maj 
2022, PwC. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar föreslagna kommentarer till kommunens revisorer. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Revisorerna 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
Marianne Piiroinen, personalchef 
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§ 159 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2022/213 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige väntas fastställa Flaggpolicy för Lilla Edets kommun den 19 
september. 
 
Flaggpolicyn reglerar både när och var vi ska flagga men undantag kan behöva göras så 
därför föreslås kommunchefen få delegation att besluta om undantag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-05 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om följande tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning, 
under förutsättning att Flaggpolicyn fastställs av kommunfullmäktige: 
 
1.21 Undantag från 

flaggpolicyn 
 Kommunchef  

 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
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§ 160 
Information om ekonomiska prognoser 2023 och 2024 
 
Sammanfattning 
Budgetförutsättningar för 2023 och 2024 har försämrats vilket till största delen beror på 
den kraftigt stigande inflationen. Inflationen påverkar kommunernas pensionskostnad 
och ökar även på kostnaderna för personalomkostnadstillägget.  Även om 
skatteunderlaget prognosticeras öka under perioden 2022-2024 jämfört med tidigare 
prognoser räcker inte detta för att täcka kostnadsökningarna för pensionerna. För Lilla 
Edets kommun innebär det att skatteintäkterna jämfört med tidigare prognoser ökar med 
9 mnkr 2022, 3 mnkr 2023 samt 9 mnkr 2024. Trots detta innebär de nya förutsättningar 
att budgeten för 2023 uppvisar ett negativt resultat och 2024 visas ett resultat på noll 
(jämfört med 18 mnkr när flerårsbudgeten antogs) 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 
 
 
 
 

52



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2022-09-06 
 

 
§ 161 
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. 

 
Beslutsunderlag 
Initiativärende, daterat 2022-09-05 
 
Yrkande 
Andreas Freiholtz (SD) 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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