
 
 

Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-19 
 

 
 

  
Datum: Måndag 19 september 2022 
Tid: 18:00-18:30 
Plats: Kulturhuset Eden, Lilla Edet 
Justeringsdag: Fredagen den 23 september 2022, kl 10.00 
Paragrafer: 86-98 
Utses att justera: Frej Dristig (SD) och Kristian Hermansson (S) 
 
 
Underskrifter: 
Sekreterare  
  Maria Olegård 
 
Ordförande  
 Lars Ivarsbo (C) 
 
Justerare 
 Frej Dristig (SD) och Kristian Hermansson (S) 
 
 
 
 Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag. 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2022-09-19 
Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner 
2022-09-26  2022-10-18 
Förvaringsplats för protokollet: Sektor kommunledning 
Underskrift: 
 Maria Olegård    
  

1



 
 

Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-19 
 

 
 

 
 
Beslutande 
Julia Färjhage (C) 
Jörgen Andersson (C) 
Jacob Andersson (C) 
Johan Blixth (C) 
Lars Ivarsbo (C) 
Carina Andersson (C) 
Camilla Olofsson (M) 
Marie-Louise Nielsen (KD) ersätter Jonas Hilmersson (KD) 
Michelle Winkel (L) 
Stephan Gyllenhammar (MP) 
Maria Johnsson (S) 
Carlos Rebelo Da Silva (S) 
Harry Berglund (S) 
Kjell Johansson (S) 
Lena Hållinder Berglund (S) ersätter Annette Fransson (S) 
Kristian Hermansson (S) 
Vesna Källström (S) 
Mikael Karlsson (S) 
Linda Holmer Nordlund (V) 
Peter Spjuth (V) 
Roger Sundström (SD) ersätter Jessica Qvint (SD) 
Frej Dristig (SD) 
Johan Sösaeter Johansson (SD) 
Daniel Martinsson (SD) 
Anders Willgard (SD) 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Marianne Genborg (KD) 
Mats Nilsson (V) 
 
Tjänstepersoner 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Olegård, administrativ chef 
 
 

2



 
 

Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-19 
 

 
 

Innehåll 
 

§ 86 Godkännande av dagordning 
 

 

 

§ 87 Avsägelse från Michelle Winkel (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, samt fyllnadsval 
 

2022/8 

 

§ 88 Avsägelse från Peder Engdahl (M) från uppdraget som 
ledamot i samhällsnämnden, samt fyllnadsval 
 

2022/8 

 

§ 89 Avsägelse från Anna-Lee Alenmalm (M) från uppdraget 
som ersättare i direktitionen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstsförbund 
 

2022/8 

 

§ 90 Avsägelse från Fredrik Hermansson (C) från uppdraget 
som ersättare i bildningsnämnden, samt fyllnadsval 
 

2022/8 

 

§ 91 Avsägelse från Agneta Ahlblom (V) från uppdraget som 
ersättre i bildningsnämnden, sat fyllnadsval 
 

2022/8 

 

§ 92 Avsägelse från Carin Thorén Hansson (S) från uppdraget 
som ersättare i överförmyndarnämnden, samt fyllnadsval 
 

2022/8 

 

§ 93 Övertagande av statlig väg 
 

2022/366 

 

§ 94 Svar på motion om att sluta klippa gräsmattor - skapa 
ängar 
 

2022/143 

 

§ 95 Tillägg i reglemente för socialnämnden 
 

2022/300 

 

§ 96 Svar på motion om krav om yrkeslärlingar vid kommunal 
upphandling av byggentreprenader 
 

2022/244 

 

§ 97 Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
 

2022/298 

 

§ 98 Flaggpolicy för Lilla Edets kommun 
2022/354 

 
 
 

 
 

3



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-19 

 
§ 86 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
 

• Avsägelse från Fredrik Hermansson (C) från uppdraget som ersättare i 
bildningsnämnden, samt fyllnadsval 

 
• Avsägelse från Agneta Ahlblom (V) från uppdraget som ersättre i 

bildningsnämnden, sat fyllnadsval 
 

• Avsägelse från Carin Thorén Hansson (S) från uppdraget som ersättare i 
överförmyndarnämnden, samt fyllnadsval 

 
 
Utgående ärende: 
 

• Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående revideringar. 
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§ 87 
Avsägelse från Michelle Winkel (L) från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Michelle Winkel (L) har inkommit med avsägelse 2022-08-31 från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-08-31 
 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Gabriela Costache (L) till ersättare i socialnämnden 

för tiden fram till 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Michelle Winkel 
Gabriela Costache 
Emma Zetterström, nämndsamordnare 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 88 
Avsägelse från Peder Engdahl (M) från uppdraget som ledamot 
i samhällsnämnden, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Peder Engdahl (M) inkom 2022-09-05 med avsägelse från uppdraget som ledamot i 
samhällsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-09-05 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Christian Lindeman (M) till ledamot i 

samhällsnämnden för tiden fram till 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Peder Engdahl 
Christian Lindeman 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 89 
Avsägelse från Anna-Lee Alenmalm (M) från uppdraget som 
ersättare i direktionen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstsförbund 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Anna-Lee Alenmalm (M) inkom 2022-09-11 med avsägelse från uppdraget som 
ersättare i direktionen för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-09-11 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Camilla Olofsson (M) till ersättare i direktionen för 

Södra Bohusläns räddningstjänstförbund för tiden fram till 2022-12-31. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Anna-Lee Alenmalm  
Camilla Olofsson 
Lars Klvensparr, SBRF 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 90 
Avsägelse från Fredrik Hermansson (C) från uppdraget som 
ersättare i bildningsnämnden, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Fredrik Hermansson (C) inkom 2022-09-13 med avsägelse från uppdraget som ersättare 
i bildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-09-13 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Nicolina Andersson (C) till ersättare i 

bildningsnämnden för tiden fram till 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Fredrik Hermansson 
Nicolina Andersson 
Ingela Flodin, nämndsekreterare 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 91 
Avsägelse från Agneta Ahlblom (V) från uppdraget som 
ersättare i bildningsnämnden, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Agneta Ahlblom (V) inkom 2022-09-15 med avsägelse från uppdraget ersättare i 
bildningsnämnden från och med 2022-10-05. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-09-15 
 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Kajsa Hamlet Thorell (V) till ersättare i 

bildningsnämnden för tiden 5 oktober till 31 december 2022. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Agneta Ahlblom 
Kajsa Hamlet Thorell 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 92 
Avsägelse från Carin Thorén Hansson (S) från uppdraget som 
ersättare i överförmyndarnämnden, samt fyllnadsval 
Dnr KS 2022/8 
 
Sammanfattning 
Carin Thorén Hansson (S) inkom 2022-09-15 med avsägelse från uppdraget som 
ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse, daterad 2022-09-15 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige väljer Andreas Quiroz Jansson (S) till ersättare i 

överförmyndarnämnden för tiden fram till 2022-12-31. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Carin Thorén Hansson 
Andreas Quroz Jansson 
Helena Maxon, överförmyndarenheten, Stenungsunds kommun 
Birgitta Andersson, registrator 
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§ 93 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-06 
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. 
 
Beslut 

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 

 
 
 
Beslutet expedieras till 
Trafikverket Region Väst 
Kommunchefen 
Sektorchef samhälle 
Planerings- och exploateringschef 
Enhetschef stadsmiljö 
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§ 94 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-19 
Arbetsutskottet protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Samhällsnämndens protokoll 2022-04-21 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Frej Dristigs yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
 
Reservation 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare för sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 95 
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 

 
 

15



   

 

Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-19 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-06 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-28 
Socialnämndens beslut 2022-06-01 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägger till Fullgörande av kommunens uppgifter enligt lag 
om tobaksfria nikotinprodukter i Socialnämndens reglemente. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Olegård, administrativ chef 
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§ 96 
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 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-06 
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 upphandling, 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 
Kristian Hermansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 

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

följer ovan ställda krav. 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Upphandlingsenheten, Stenungsunds kommun 
Sanny Mattelin, VD AB Edethus 
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§ 97 
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. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för 
god och nära vård. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Regionstyrelsen VGR 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Leif Gardtman, sektorchef bildning 
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§ 98 
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. 
 
Yrkande 
Jakob Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med tillägget att 
”Inga andra flaggor än Svenska flaggan får hissas närmare än 25 meter från en 
röstmottagningsställe” 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda så att flaggpolicyn 
inte innehåller motsägelsefulla regler. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Därmed faller Jakob Anderssons yrkande. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda så att flaggpolicyn inte 
innehåller motsägelsefulla regler. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Ellinor Östlund, kommunikationschef 
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