
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunstyrelsen 
 
Tid: tisdag 21 februari 2023 kl. 08:30 
 
Plats: Östra Roten, kommunhuset, Lilla Edet, kommunhuset i Lilla Edet 
 
        Ärenden  Föredragande  

 
Formalia 

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

 
  

Ärenden 
5 Information om Medborgarlöfte 2023 

 
2023/26 Victor 

Prästbacka, 
kommunpolis 
Kl 8.30-9 
 

6 Kort utbildning i översiktsplanering samt 
detaljplanering från Boverket 
 

 Karin Holmström, 
sektorchef 
samhälle 
Kl 9-10 
 

7 Revidering av tidplan för kommande 
planarbete på översiktlig nivå 
 

2023/21 Karin Holmström, 
sektorchef 
samhälle 
Kl 10.15-11 
 

8 Granskning av underhåll av bebyggda 
fastigheter, gator och vägar samt VA-
anläggningar 
 

2022/447 Karin Holmström, 
sektorchef 
samhälle 
Kl 10.15-11 
 

9 Tidsplan för åtgärder med bidrag från 
Kommunakuten 
 

2021/296 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kim Borg, it-chef 
kl 11-11.20 
 

10 Överföring av investeringsmedel till 2023 
 

2022/534 Jörgen Karlsson, 
ekonomichef 
Kl 11.20-11.30 
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11 Svar på motion om att utbilda kommunens 
skolpersonal i pågående dödligt våld (PDV) 
 

2022/311  

12 Svar på motion om att Införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag 
 

2022/310  

13 Uppföljning lokalförsörjningsplan 2023 
 

2023/31 Elisabeth 
Linderoth, 
kommunchef 
 

14 Kommunstyrelsens underlag till 
Lokalförsörjningsplan 2024 
 

2023/28 Elisabeth 
Linderoth, 
kommunchef 
 

15 Lokalförsörjningsplan för Lilla Edets kommun 
2024 
 

2023/29 Elisabeth 
Linderoth, 
kommunchef 
 

16 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2023/25  

17 Anmälan av inkomna skrivelser 
 

2023/16  

18 Information från GR 
 

2023/17  

19 Uppsiktsplikt Överförmyndarnämnden och 
information om den grundläggande 
granskningen av övermyndarnämndens 
verksamhet samt länsstyrelsens 
inspektionsprotokoll 

2023/57 Claes Olsson, 
ordförande ÖFN 
Helena Maxon, 
kanslichef 
Kl 13.00-13.45 

 
 
 

                     
Julia Färjhage (C) 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 3 
Revidering av tidplan för kommande planarbete på översiktlig 
nivå 
Dnr KS 2023/21 
 
Sammanfattning 
I riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023, antagna av Kommunstyrelsen 2019-08-
27, skall en tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete upprättas.  
Senaste revideringen beslutades 2022-02-22. Sedan dess har en del nya ansökningar om 
planbesked inkommit samt behov av att i övrigt uppdatera tidplaner och göra vissa 
förslag till justeringar. 
Ett reviderat förslag till tidplan har tagits fram enligt reviderad tidplan för kommande 
planarbete på översiktlig nivå.   
Planer och förstudier som i första hand föreslås handläggas eller redan är påbörjade  
2023 är: 
 
Bostäder                                                 
Norra Gossagården, Lödöse                  
Del av Tingberg 14:1 Lödöse                 
Södra Stallgärdet Ström                          
Ryk 1:12 mfl Ström                                
Badhuset 7 och 12 samt Ljungbacken 4, förtätning centrum                      
Rörläggaren 9 Centrum 
Tingberg 4:26 Lödöse 
Förstudie Östra Berg 
                                      
Övriga ändamål 
Förstudie verksamhetsplan 1 Lödöse         
Gråsparven 2, gamla brandstationen                                
Södra Stallgärdet, Ström förskola 
Ny sluss, Ström, upphävande av del av byggnadsplan   
Stendahls bil Lilla Edet 
Bondevägen Götaslätten 
Ström 1:112 och 1:46, Bensinstationen Ström 
 
Ny Översiktsplan      
 
Beslutsunderlag 
Reviderad tidplan för kommande planarbete på översiktlig nivå daterad 2023-01-12. 
Tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå beslutad 
av kommunstyrelsen 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
Yrkande 
Frej Dristig (SD)  
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade tidplanen för kommande planarbete på 
översiktlig nivå daterad 2023-01-12 med följande ändring: 
Förskola Lödöse  
Möjliggöra för förskolor i Lödöse. Eventuellt planarbete påbörjas 2024 och vara klart 
2026. 

Högstadieskola Lödöse 
Möjliggöra för en högstadieskola i Lödöse. Planarbete påbörjas 2024. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen fastställa den 
reviderade tidplanen. 
 
Därefter frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller eller avslår Frej Dristigs 
ändringsyrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller dessa. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade tidplanen för kommande planarbete på 
översiktlig nivå daterad 2023-01-12 med följande ändring: 
Förskola Lödöse  
Möjliggöra för förskolor i Lödöse. Eventuellt planarbete påbörjas 2024 och vara klart 
2026. 

Högstadieskola Lödöse 
Möjliggöra för en högstadieskola i Lödöse. Planarbete påbörjas 2024 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2023-01-12 KS 2023/21 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Revidering av tidplan för kommande planarbete på översiktlig 
nivå 
 
Dnr KS 2023/21 
 
Sammanfattning 
I riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023, antagna av Kommunstyrelsen 2019-08-
27, skall en tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete upprättas.  
Senaste revideringen beslutades 2022-02-22. Sedan dess har en del nya ansökningar om 
planbesked inkommit samt behov av att i övrigt uppdatera tidplaner och göra vissa 
förslag till justeringar. 
Ett reviderat förslag till tidplan har tagits fram enligt reviderad tidplan för kommande 
planarbete på översiktlig nivå.   
Planer och förstudier som i första hand föreslås handläggas eller redan är påbörjade  
2023 är: 
 
Bostäder                                                 
Norra Gossagården, Lödöse                  
Del av Tingberg 14:1 Lödöse                 
Södra Stallgärdet Ström                          
Ryk 1:12 mfl Ström                                
Badhuset 7 och 12 samt Ljungbacken 4, förtätning centrum                      
Rörläggaren 9 Centrum 
Tingberg 4:26 Lödöse 
Förstudie Östra Berg 
                                      
Övriga ändamål 
Förstudie verksamhetsplan 1 Lödöse         
Gråsparven 2, gamla brandstationen                                
Södra Stallgärdet, Ström förskola 
Ny sluss, Ström, upphävande av del av byggnadsplan   
Stendahls bil Lilla Edet 
Bondevägen Götaslätten 
Ström 1:112 och 1:46, Bensinstationen Ström 
 
Ny Översiktsplan 
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sid 2/2 

Beslutsunderlag 
Reviderad tidplan för kommande planarbete på översiktlig nivå daterad 2023-01-12. 
Tidplan och prioriteringsordning för kommande planarbete på översiktlig nivå beslutad 
av kommunstyrelsen 2022-02-22 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av innehållet i den reviderade tidplanen förutsätter oförändrad ram för 
2023 samt att personella resurser finns tillgängliga under perioden.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade tidplanen för kommande planarbete på 
översiktlig nivå daterad 2023-01-12. 
 
 
 
 
 
 
Maria Wagerland 
Planerings-och exploateringschef 
maria.wagerland@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Maria Wagerland, planerings-och exploateringschef 
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Tidplan  
               för kommande planarbete på  
               översiktlig nivå. 

 
Framtagen av: Planerings- och exploateringsenheten 

Reviderings datum: 2023-01-12 
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Sektor Samhälle 
Planerings- och exploateringsenheten 

     

2(9) 
 

 

 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023 antagna av Kommunsstyrelsen 2019-08-27 §152  
angav att Kommunstyrelsen under 2019 skulle upprätta en tidplan och prioriteringsordning för 
kommande planarbete på översiktlig och detajerad nivå. En första tidplan och prioriteringsordning för 
perioden 2020-2030 fastställdes 2019-11-25. Tidplanen reviderades av kommunstyrelsen 2020-04-21 
samt 2021-04-27 och 2022-02-22. 

Tidplanen revideras en gång per år eller vid behov. Detta dels för att nya ansökningar om planbesked 
inkommer löpande samt dels för att förutsättningarna förändras i redan påbörjande detaljplaner. 

I tabeller nedan redovisas förslag till tidplan för strategisk planering och detaljplanering för bostäder, 
verksamheter med mera under 2023-2033 på en översiklig nivå. Bifogat finns även en 
teckenförklaring. De detaljplaner som belastar exploateringsbudgeten är markerade med orange färg 
och gul färg.  Övriga med grön färg.  

När begäran om planbesked tas upp för beslut presenteras dessutom en detaljerad tidplan för 
respektive detaljplan. 
 

Allmänt 
Nedan beskrivs planarbeten som kommunen avser att arbeta med. Under varje rubrik redovisas om 
kommunen initierat arbetet eller om det skett av exploatör.  
För flera projekt finns en * efter plannamnet. Detta är ärenden i Lödöse som förutsätter att 
avloppstillgången får en lösning innan detaljplanen kan antas.  
 
För vissa detaljplaner finns förutsättningar som gör att de kan vara lättare eller svårare att genomföra 
och som gör att tidplanen kan påverkas. Dessa förutsättningar redovisas i texten under respektive 
planprojekt.  
Redovisad tidplan förutsätter att ekonomiska och personella resurser finns  
för planeringsarbetena. Om tid och resurser finns påbörjas planarbetet tidigare än vad tidplanen anger. 
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Detaljplanering för bostäder 

Norra Gossagården, Lödöse Pågående  
ca 110 radhus och 7 småhus   
Detaljplanering pågår. Planeras beräknas vara klar under sista delen av 2023 under förutsättning att  
kommunen genom regeringsbeslut övertagit Göteborgsvägen och ytterligare några statliga vägar i  
Lilla Edet och Lödöse.  
 

Kvarnkontoret, Lödöse  Inkluderas i detaljplanen för Lödöse varv 

Flerfamiljshus ca 4-6 lgh   
Planbesked finns.  Exploatörsinitierad detaljplan. Fastighetsägare AB EdetHus.  
Planarbetet bör inkluderas i kommande planarbete på Lödöse Varv där detaljplanen är 
exploatörsdriven och exploatören (AB EdetHus) initierar start av planarbetet.  

Rörläggaren 9, Lilla Edet      
Radhus ca 8 lgh   
Detaljplanering är vilande. Exploatörsinitierad detaljplan. Fastighetsägare AB EdetHus.  
Detaljplanearbetet bedöms vara klart i slutet av 2024 under förutsättning att angränsande industrimark 
och markstabilitet inte påverkar planarbetet genom att åtgärder utförs. 

Förtätning Nygård, Nygård    
ca 8 småhus   
Detaljplanering beräknas starta i slutet av 2024 och vara klart 2027. 

Rådjursvägen (Ekeberg kv 6), Lödöse*    
ca 10 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2024 och vara klart 2026. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången. 

Lödöse varv, Lödöse*   Exploatörsdriven 
Flerfamiljshus ca 300 lgh och verksamheter 
Fastighetsägare AB EdetHus. Förstudie klar. Detaljplanen är beroende av avloppstillgången. 

Exploatören (AB EdetHus) initierar start av planarbetet. Planavtal är tecknat. Planarbetet beräknas 
starta under 2023. Kompletterande planbesked bör sökas för Kvarnkontoret så att det ingår i 
planområdet. 

Tingbergsskolan, Lödöse*   

Flerfamiljshus ca 30 lgh   
Exploatörsinitierad. Fastighetsägare AB EdetHus.  Detaljplanering beräknas starta 2025 och vara klar 
2027. Detaljplanen är beroende av avloppstillgången. 
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Del av Tingberg 14:1, Lödöse    Pågående 
ca 30 småhus   
Detaljplanering pågår och beräknas vara klart årsskiftet 2024/2025. 
Området ligger i anslutning till tidigare planlagd mark vid Tingberg. Det har tidigare varit diskussion 
om att utöka planområdet för att ta med befintliga hus som inte är planlagda i nuläget. Planen har varit 
vilande på grund av avloppskapacitet. 

Stommen, Lilla Edet    
ca 15 småhus   
Förstudie startar under 2024 för att utreda geoteknik, tillfart till området och exploateringsekonomi.  
Detaljplanering beräknas starta 2025 och vara klar i slutet av 2026 under förutsättning att förstudien 
visar det möjligt att bebygga området. 

Södra Gossagården I och II, Lödöse*    
Flerfamiljshus ca 300+ 300 lgh 
Planprogram startar 2024 för att klara ut kvarters-, gatustruktur mm. Detaljplanerna är beroende av 
avloppstillgången. Detaljplan för Södra Gossagården etapp I kan starta tidigast 2026 och vara klar 
2028. 
Detaljplan för Södra Gossagården etapp II kan starta tidigast 2028 och vara klar till 2030. 

Ryk 1:12 och Ström 1:35     Pågående 
Exploatörsinitierad detaljplan. Planläggning för ett flertal olika bostadsformer varav ca 32st 
bostadslägenheter, ca13st småhus samt verksamhet, kontor, lager. På området finns en kultuthistoriskt 
intressant byggnad och området tar jordbruksmark i anspråk. Detaljplanearbetet pågår och beräknas 
vara klart till 2024. 

Badhuset 7 och 12 samt Ljungbacken 4      
Förtätning av centrum genom ökning av antal våningar upp till 8 våningar för att möjliggöra i första 
hand för bostäder men även verksamheter. Fastighetsägare AB EdetHus. Detaljplanearbetet bör kunna 
påbörjas under 2023 och vara klart 2025. 

Bostäder Södra Stallgärdet     Pågående     
Cirka 30 småhus. Detaljplanearbetet har påbörjats och beräknas vara klart 2024. Befintlig detaljplan 
medger byggrätt för bostäder och skola. Ny detaljplan ska medge byggrätt för enbart bostäder. 
Markanvisningsavtal tecknat med exploatör.  

Tingberg 4:26     Pågående 

Exploatörsinitierad detaljplan. Cirka 5 småhus. Ny detaljplan avser att förtäta en redan planlagd 
bostadsmark och avstycka till mindre tomter. Området ligger nära mark som har klassificeras som 
naturområde. Detaljplanearbetet pågår och beräknas vara klart till 2025. 
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Östra Berg, Ström, södra respektive norra delen del 1 och 2                
Översyn av plan pga dålig stabilitet   
Miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammat behov av att se över del av befintlig byggnadsplan 
för Ströms samhälle och Strandbacken, akt 15-STY-2978. Del av byggnads-planen ligger inom ett 
område med dålig markstabilitet. Byggnadsplanen gör det svårt att förhindra byggnation som är 
olämplig ur markstabilitets synpunkt. Förstudie för att utreda lämplig hantering sker 2023. Planarbetet 
på del 1 beräknas påbörjas 2024 och vara klart 2026. Del 2 påbörjas 2025 och beräknas vara klart 
2027. 

Ljungbacken 3 mfl     
Planläggning för bostäder. Befintlig ansökan om planbesked är pausat på grund av utredning för nytt 
vattenverk på området. 

Tingberg 4:84, Lödöse       Exploatörsdriven 

Cirka 27 lägenheter,14 parhus/radhus. Exploatörsinitierad detaljplan. Syftet är att ändra den nuvarande 
markanvändningen (fotbollsplan) till mark för bostäder. Platsen är idag inte planlagd. De åtgärder som 
föreslås är utveckling av mark för bostäder med tillhörande parkering.  

 

Detaljplanering för verksamheter och övriga ändamål 

Lilla Edet 1:17 mfl, Stendahls bil, Lilla Edet   Pågående 
Exploatörsinitierad detaljplan. Detaljplanering pågår men är vilande då detaljplanen inte kan antas 
förrän området nordost om Smörkullen stabiliserats genom avschaktning. Detaljplanen bedöms kunna 
slutföras under 2024 under förutsättning att stabiliserande åtgärder skett. 

Förskola Södra Stallgärdet     Pågende  
Detaljplanearbete pågår och planen beräknas vara klar under 2023. 

Verksamhetsplan I, Lödöse *     Pågående  
Verksamheter   
Arbetet med en förstudie har påbörjats. Detaljplanering bedöms kunna starta under 2023 och vara klar 
2026. Detaljplanen är beroende av avloppstillgången.  

Verksamhetsplan II, Lödöse*      
Verksamheter 
Detaljplanering bedöms kunna starta under 2026 och vara klar 2028. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången. 
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Strömsparken och eventuellt Smörkullen ny sluss    
Allmän plats och farled för sjöfarten. 
Detaljplan/planer kan behöva tas fram/ändras för en ny sluss. Bygget av ny sluss kan starta 2025/2026. 
Innan en ny detaljplan tas fram önskar Trafikverket upphäva del av gällande byggnadsplan för att 
möjliggöra för att söka tillstånd om vattenverksamhet, som inte får ges om den strider mot en 
detaljplan. 

Detaljplan kan då behöva starta 2024 för att vara klar under 2026. 

Spånkajen      
Allmän plats 
Området är i behov av översyn och upprustning. Dagens detaljplan stämmer inte med de önskemål 
som finns hos angränsande verksamheter. Detaljplan kan starta 2025 och vara klar 2027.  

Gråsparven 2, gamla brandstationen     
Lager/industri och handel. Exploatörsinitierad detaljplan. Planavtal är tecknat med AB EdetHus och 
detaljplanearbetet beräknas kunna påbörjas under 2023 och vara klart under 2025. 

Bondevägen, Götaslätten     
Behov finns att se över detaljplan för Bondevägen och Skogvaktarvägens utfart till allmän gata. I 
samband med att europaväg 45 byggdes ut antogs ny detaljplan för väg E45. Detaljplanen akt 1462-
P60 medförde bland annat att Bondevägens utfart till Högstorpsvägen togs bort. Tanken var att 
gemensam utfart skulle ske med Skogvaktarvägen via gemensamhetsanläggning. Detta har aldrig skett 
och det ser i dagsläget inte ut att kunna genomföras. Fastighetsägarna är inte överens och det bedöms 
omöjligt att få till en utfartsväg tvångsvis. Det finns stor risk att fastigheterna vid Bondevägen inte har 
tillgång till utfartsväg om det inte tas fram en ny detaljplan med annan väganslutning. Utredning pågår 
om eventuellt genomförande utan planändring. 
Eventuellt planarbete bör kunna påbörjas 2023 och vara klart 2025.  

Juno 1    
Platsen omfattas av detaljplanen, akt 1462-P47 och är avsedd för handel och kontor alternativt 
småindustri. Behov kan finnas att ändra detaljplanen för ny brandstation på tomten. Detaljplanearbetet 
beräknas kunna påbörjas 2025 och vara klart under 2027. 
 
Ström 1:112 och Ström 1:46, Bensinstationen Ström    
Ändring av detaljplan för att 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. Del av kommunens mark kan komma att ingå i planarbetet. Planarbetet beräknas 
påbörjas tidigast hösten 2023. 

Ljungbacken 3 mfl    
Planläggning för nytt vattenverk. Planarbetet beräknas kunna starta 2024 och vara klart 2026. Detta 
under förutsättning att beslut tas. 
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Ellbo reningsverk m m    
Syfte att ändra detaljplanerna för att möjliggöra utveckling av avloppsreningverket på Ellbo samt för 
en slamtömningsstation för tömning av enskilda avlopp samt mottagning av externslam från 
kommunens mindre reningsverk och en vattenkiosk för att tillgodose distribution av dricksvatten vid 
störningar i dricksvattennätet.  Planarbetet beräknas kunna starta 2024 och vara klart 2026. Detta 
under förutsättning att beslut tas. 

Högstadieskola samt förskola Lödöse   

Möjliggöra för en högstadieskola samt en ytterligare förskola i Lödöse. Eventuellt planarbete påbörjas 
2024 och vara klart 2026. 

 

Strategisk planering 
 
Översiktsplan (ÖP)                               
Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett 
ordinarie val. Har fullmäktige däremot antagit en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi. Kommunens första 
planeringsstrategi efter nästa ordinarie val ska ha antagits senast 11 september 2024. Framtagandet av 
ny översiktsplan beräknas påbörjas 2023. 

Fördjupad översiktsplan Lilla Edet/Ström (FÖP Lilla Edet/Ström)            
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lilla Edet och Ström genomförs 2025-2026.   

Fördjupad översiktsplan Öresjö (FÖP Öresjö)        
Förstudie genomförs 2024. Eventuell fördjupad översiktsplanen för Öresjö genomförs 2025-2026. 

Fördjupad översiktsplan Göta (FÖP Göta)   
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Göta genomförs  
2027-2028. 

Fördjupad översiktsplan Nygård (FÖP Nygård)   Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för 
Nygård genomförs  
2030-2031. 
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Tidplan 2023-2033 Bostäder 

 
Tidplan 2023-2033 Övriga ändamål 
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Tidplan 2023-2033 Strategisk planering 

 
Teckenförklaring 
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Tidplan och prioriteringsordning  
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Sammanfattning 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2019-2023 antagna av Kommunsstyrelsen 2019-08-27 §152  
angav att Kommunstyrelsen under 2019 skulle upprätta en tidplan och prioriteringsordning för 
kommande planarbete på översiktlig och detajerad nivå. En första tidplan och prioriteringsordning för 
perioden 2020-2030 fastställdes 2019-11-25. Tidplanen reviderades av kommunstyrelsen 2020-04-21 
samt 2021-04-27. 

Planprioriteringen revideras en gång per år eller vid behov. Detta dels för att nya anökningar om 
planbesked inkommer löpande samt dels för att förutsättningarna förändras i redan påbörjande 
detaljplaner. 

1 tabell 1 redovisas förslag till prioriteringsordning för strategisk planering och detaljplanering för 
bostäder, verksamheter med mera under 2022-2032 på en översiklig nivå. Bifogat finns även en en 
teckenförklaring. 

När begäran om planbesked tas upp för beslut presenteras dessutom en detaljerad tidplan för 
respektive detaljplan. 
 

 
 

Allmänt 
Beskrivningen redovisar om kommunen initierat arbetet eller om det skett av exploatör.  
För flera projekt finns en * efter plannamnet. Detta är ärenden i Lödöse som förutsätter att 
avloppstillgången får en lösning innan detaljplanen kan antas.  
 
För vissa detaljplaner finns förutsättningar som gör att de kan vara lättare eller svårare att genomföra 
och som gör att tidplanen kan påverkas. Dessa förutsättningar redovisas i texten nedan på respektive 
projekt.  
 
Om behov finns att prioritera mellan projekten finns en prioriteringsordning angiven i text och 
tabeller. Prioriteringsordningen tar utgångspunkt i budgetåret 2022. Prio 1 är projekt som är angelägna 
och bör prioriteras 2022 och 2023. Prio 2 är ärenden som är angelägna men kan starta 2023. Prio 3 är 
ärenden som kan starta i slutet av 2023 eller under 2024. Prio 4 är ärenden som kan starta 2025-2027. 
Prio 5 är ärenden som kan starta efter 2027. 
Redovisad tidplan och prioriteringsordning förutsätter att ekonomiska och personella resurser finns  
för planeringsarbetena. 
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Detaljplanering för bostäder 

Norra Gossagården, Lödöse Prio1     
ca 110 radhus och 7 småhus   
Detaljplanering pågår. Planeras beräknas vara klar under sista delen av 2023 under förutsättning att:  
- kommunen genom regeringsbeslut övertagit Göteborgsvägen och ytterligare några statliga vägar i  
  Lilla Edet och Lödöse.  
 

Kvarnkontoret, Lödöse                        Prio 2   
Flerfamiljshus ca 4-6 lgh   
Detaljplanering pågår. Exploatörsinitierad detaljplan. Fastighetsägare Edethus AB.  
Detaljplanearbetet bedöms vara klart i slutet av 2024 under förutsättning att intillliggande industrimark 
och markföroreningar inte påverkar planarbetet. 

Rörläggaren 9, Lilla Edet                   Prio 2   
Radhus ca 8 lgh   
Detaljplanering pågår. Exploatörsinitierad detaljplan. Fastighetsägare Edethus AB.  
Detaljplanearbetet bedöms vara klart i slutet av 2024 under förutsättning att intill liggande 
industrimark och markstabilitet inte påverkar planarbetet. 

Förtätning Nygård, Nygård                      Prio 3 
ca 8 småhus   
Detaljplanering beräknas starta i slutet av 2024 och vara klart 2027. 

Rådjursvägen (Ekeberg kv 6), Lödöse*   Prio 3  
ca 10 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2024 och vara klart 2026. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången.  

Lödöse varv, Lödöse*                     Prio 3  

Flerfamiljshus ca 300 lgh och verksamheter 
Exploatörsinitierad. Fastighetsägare Edethus AB. Förstudie klar. Detaljplanering beräknas starta 2023. 
Detaljplanen är beroende av avloppstillgången. Detaljplanen bedöms kunna vara klar 2025. 
Detaljplanen är beroende av avloppstillgången.  
 

Tingbergsskolan, Lödöse*             Prio 4 

Flerfamiljshus ca 30 lgh   
Exploatörsinitierad. Fastighetsägare Edethus AB.  Detaljplanering beräknas starta 2025 och vara klar 
2027. Detaljplanen är beroende av avloppstillgången. 

Del av Tingberg 14:1, Lödöse         Prio 1 
ca 30 småhus   
Detaljplanering beräknas starta under 2022 och vara klart under 2024. 
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Området ligger i anslutning till tidigare planlagd mark vid Tingberg. Det har tidigare varit diskussion 
om att utöka planområdet för att ta med befintliga hus som inte är planlagda i nuläget. Planen har varit 
vilande på grund av avloppskapacitet. 

Stommen, Lilla Edet                    Prio2 (3) 
ca 15 småhus   
Förstudie startar under 2023 för att klara ut geoteknik, tillfart till området och exploateringsekonomi.  
Detajplan beräknas starta 2024 och vara klar i slutet av 2025 under förutsättning att förstudien visar 
det möjligt att bebygga området. 

Södra Gossagården I och II, Lödöse*     Prio 3(4) och 3(5)  
Flerfamiljshus ca 300+ 300 lgh 
Planprogram startar 2024 för att klara ut kvarters-, gatustruktur mm. Detaljplanerna är beroende av 
avloppstillgången. Detaljplan för Södra Gossagården etapp I kan starta tidigast 2026 och vara klar 
2028. 
Detaljplan för Södra Gossagården etapp II kan starta tidigast 2028 och vara klar till 2030. 

Ryk 1:12 och Ström 1:35                                Prio 1 
Planlägga för ett flertal olika bostadsformer som hyreslägenheter, ca 32st, enfamiljsvillor, ca13st. 
Möjliggöra ekonomibyggnad till kontor, lager och bostäder. Området tar jordbruksmark i anspråk samt 
har en befintlig byggnad som kan ha ett högt kulturvärde. Exploatörsinitierad detaljplan. 
Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2022 och vara klart till 2024. 

Badhuset 7 och 12 samt Ljungbacken 4             Prio 2  
Förtätning av centrum genom att tillföra fler bostäder genom ökning av antal våningar. Planen ska 
även möjliggöra för verksamhetslokaler. Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2023 och vara 
klart 2025. 

Bostäder Södra Stallgärdet                               Prio 1          
Cirka 30 småhus. Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas i slutet av 2022 och vara klart 2024. Befintlig 
detaljplan medger byggrätt för bostäder och skola. Ny detaljplan ska medge byggrätt för enbart 
bostäder. Markanvisningsavtal tecknat med exploatör.  

Ljungbacken 3 mfl  Prio 3 
Planläggning beroende av VA-lösning vattenverk. Eventuellt planarbete kan startas 2024 och vara 
klart 2026. 

Tingberg 4:26 Prio 2 

Exploatörsinitierad detaljplan. Ansökan avser 5 småhus. Ny detaljplan avser att förtäta en redan 
planlagd bostadsmark och avstycka till mindre tomter. Området ligger nära mark som har klassificeras 
som naturområde. Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2023 och vara klart till 2025. 

Östra Berg, Ström, södra respektive norra delen del 1 och 2                Prio 1(2) samt 1(3) 
Översyn av plan pga dålig stabilitet   
Miljö och byggnadsnämnden har uppmärksammat behovet att se över del av befintlig byggnadsplan 
för Ströms samhälle och Strandbacken, akt 15-STY-2978. Del av byggnads-planen ligger inom Östra 
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Berg och området har dålig markstabilitet. Byggnadsplanen gör det svårt att förhindra byggnation som 
är olämplig ur markstabilitets synpunkt. Förstudie för att utreda lämplig hantering görs 2022. 
Planarbetet på del 1 beräknas påbörjas 2023 och vara klart 2025. Del 2 påbörjas 2024 och beräknas 
klart 2026. 

Detaljplanering för verksamheter och övriga ändamål 

Lilla Edet 1:17 mfl, Stendahls bil, Lilla Edet    Prio 1 
Detaljplanering pågår. Exploatörsinitierad detaljplan. Detaljplanen kan inte antas förrän området 
nordost om Smörkullen stabiliserats genom avschaktning. Detaljplanen bedöms kunna slutföras under 
2023 under förutsättning att stabiliserande åtgärder skett. 

Förskola Södra Stallgärdet                                  Prio 1 
Detaljplanearbete pågår och planen beräknas vara klar under 2022. 

Verksamhetsplan I, Lödöse *                              Prio 1(2) 
Verksamheter   
Förstudie tas fram under 2022. Detaljplanering bedöms kunna starta under 2023 och vara klar 2025. 
Detaljplanen är beroende av avloppstillgången.  

Verksamhetsplan II, Lödöse*                               Prio 4 
Verksamheter 
Detaljplanering bedöms kunna starta under 2026 och vara klar 2028. Detaljplanen är beroende av 
avloppstillgången. 

Strömsparken och eventuellt Smörkullen ny sluss Prio 1   
Allmän plats och farled för sjöfarten. 
Detaljplan/planer kan behöva tas fram/ändras för en ny sluss. Bygget av ny sluss kan starta 2025/2026. 
Detaljplan kan då behöva starta 2022 för att vara klar under 2024. 

Spånkajen                                                         Prio 4 
Allmän plats 
Området är behov av översyn och upprustning. Dagens detaljplan stämmer inte med de önskemål som 
finns hos angränsande verksamheter. Detaljplan kan starta 2025 och vara klar 2027.  

 

Gråsparven 2, gamla brandstationen             Prio 1 
Lager/industri och handel. Exploatörsinitierad detaljplan där ansökan om planbesked inkommit från 
Edethus AB. Detaljplanearbetet beräknas kunna påböras under 2022 och vara klart under 2024. 

 
Bondevägen, Götaslätten                  Prio 1 
Allmän plats/ utfartsväg   
Behov finns att se över detaljplan för Bondevägen och Skogvaktarvägens utfart till allmän gata. I 
samband med att europaväg 45 byggdes ut antogs ny detaljplan för väg E45. Detaljplanen akt 1462-
P60 innebär bland annat att Bondevägens utfart till Högstorpsvägen togs bort. Tanken var att 
gemensam utfart skulle ske med Skogvaktarvägen via gemensamhetsanläggning. Detta har aldrig skett 
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och det ser i dagsläget inte ut att kunna genomföras. Fastighetsägarna är inte överens och det bedöms 
omöjligt att få till en utfartsväg tvångsvis. Det finns stor risk att fastigheterna vid Bondevägen inte har 
tillgång till utfartsväg om det inte tas fram en ny detaljplan med annan väganslutning. 

Detaljplanearbetet bör kunna påbörjas under 2022 och vara klart under 2024. 
 

Juno 1                    Prio 3  
Platsen omfattas av detaljplanen 1462-P47 och är avsedd för handel och kontor alternativt småindustri. 
Behov kan finnas att ändra detaljplanen för ny brandstation på tomten. Detaljplanearbetet beräknas 
kunna påbörjas 2024 och vara klart under 2026. 
 

Strategisk planering 
 
Översiktsplan (ÖP)                              Prio 2 
Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett 
ordinarie val. Har fullmäktige däremot antagit en ny översiktsplan inom första halvan av 
mandatperioden behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi. Kommunens första 
planeringsstrategi efter nästa ordinarie val ska ha antagits senast 11 september 2024. 

Fördjupad översiktsplan Lilla Edet/Ström (FÖP Lilla Edet/Ström)           Prio 1(2) 
Förstudie genomförs 2022. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lilla Edet och Ström 
genomförs 2023-2024. 

Fördjupad översiktsplan Öresjö (FÖP Öresjö)           Prio 2(3) 
Förstudie genomförs 2023. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lilla Edet och Ström 
genomförs 2024-2025. 

Fördjupad översiktsplan Göta (FÖP Göta)    Prio 4 
Förstudie genomförs 2026. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Göta genomförs  
2027-2028. 

Fördjupad översiktsplan Nygård (FÖP Nygård)   Prio 5 
Förstudie genomförs 2029. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nygård genomförs  
2030-2031. 

Tematiska tillägg skred       Prio 3 
Förstudie genomförs 2024. Arbetet med det tematiska tillägget skred till översiktsplanen genomförs 
2025-2026. 

Tematiskt tillägg buller       Prio 4 
Förstudie genomförs 2025. Arbetet med det tematiska tillägget buller till översiktsplanen genomförs 
2026-2027. 

Tematiskt tillägg översvämning   Prio 4 
Förstudie genomförs 2026. Arbetet med det tematiska tillägget översvämning till översiktsplanen 
genomförs 2027-2028. 
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Handelsstrategi/verksamhetsytor      Prio 1(2) 
Förstudie genomförs 2022. Arbetet med handel/verksamhetssstrategin genomförs 2023-2024. 

Naturvårdsplan inkl blå-grön strukturplan   Prio 2(3) 
Förstudie genomförs 2023. Arbetet med naturvårdsplanen genomförs 2024-2025. 

 

Tabell 1 Översiktlig tidplan 2022-2032 

 

 

Projekt Ändamål/anta lgh Prioritet Budget Plan Plan Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
Detaljplaner mm för bostäder 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Norra Gossagården, Lödöse SH o RH/ 7+110 1 Detaljplanering

Kvarnkontoret, Lödöse FH/4-6 2 Detaljplanering

Rörläggaren 9, Lilla Edet RH/8 2 Detaljplanering

Del av Tingberg 14:1, Lödöse SH/30 1 Detaljplanering

Förtätning Nygård, Nygård SH/8 3 Detaljplanering

Rådjursvägen (Ekeberg kv 6), Lödöse* SH/ 10 3 Detaljplanering*

Lödöse varv, Lödöse* Verksamh o FH/300 3 Detaljplanering, etappvis*

Tingbersskolan, Lödöse* FH/30 4 Detaljplanering

Stommen, Lilla Edet SH/15 2(3) Förstudie Detaljplanering

Södra Gossagården I, Lödöse* FH/300 3(4) Planprogram I o II Detaljplanering

Södra Gossagården II, Lödöse* FH/300 3(5) Planprogram I o II Detaljplanering

Östra Berg, Ström  del 1  Södra 1( 2) Förstudie  Detaljplanering

Östra berg  Ström del 2  Norra 1(3) Förstudie Detaljplanering

Södra Stallgärdet, Ström, bostäder FH/RH 1 Detaljplanering

Ryk 1:12 och Ström 1:35 SH/FH 1 Detaljplanering

Ljungbacken 4, Badhuset 7 och 12  FH 2 Detaljplanering

Ljungbacken 3 mfl FH 3 Ev detaljplanering

Tingberg 4:26 SH 2 Detaljplanering

Projekt Ändamål/anta lgh Prioritet Budget Plan Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
Detaljplaner övriga ändamål 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Lilla Edet 1:17 mfl Stendahls bil, Lilla Edet Verksamhet 1 Detaljplanering

Bondevägen, Götaslätten Allmän plats 1 Detaljplanering

Verksamhetsplan I, Lödöse* Verksamheter 1(2)  förstudieDetaljplanering

Verksamhetsplan II, Lödöse* Verksamheter 4 Detaljplanering

Strömsparken och ev ny sluss, Ström Allmän plats 1 Detaljplanering

Smörkullen - ev ny sluss Allmän plats 1 Detaljplanering

Spånkajen, Lilla Edet Allm plats mm 4 Detaljplanering

Södra Stallgärdet, Ström, förskola Förskola 1 Detaljplan

Brandstation Juno 1 Brandstation, samt annan verksamhet3 Detaljplan

Gråsparven 2  Gamla brandstationen Lager/Industri/Handel 1 Detaljplan
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Strategisk planering 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Översiktsplan 2

Fördjupad översiktsplan Lilla Edet/ Ström 1(2) Förstudie    FÖP-arbete

Fördjupad Översiktsplan Öresjö 2(3) Förstudie    FÖP-arbete

Fördjupad översiktsplan Göta 4 Förstudie    FÖP-arbetet

Fördjupad översiktsplan Nygård 5 Förstudie    FÖP-arbetet

Tematiskt tillägg skred 3 Förstudie    Tematiskt arb.

Tematiskt tillägg buller 4 Förstudie    Tematiskt arb.

Tematiskt tillägg översvämning 4 Förstudie    Tematiskt arb.

Handelsstrategi/verksamhetsytor 1(2) Förstudie Strategi/verksamhetsytor

Naturvårdsplan inkl blå-grön strukturplan 2(3) Förstudie    Naturvårdsplan arb

Teckenförklaring

Typ av arbete Typ av bebyggelse Prioritet 
Detaljplan för bostäder Kommundriven detaljplan FH Flerbostadshus 1 Bör prioriteras 2022 och 2023

RH Radhus 2 Bör göras men kan starta 2023
Detaljplan för övriga ändamål Kommundriven detaljplan SM Småhus/ villor 3 Bör göras men kan starta i slutet av 2023 och under 2024

4 Bör göras men kan starta 2025-2028
Detaljplan för bostäder och verksamheter Exploatörsdriven detaljplan 5 Bör göras men kan  starta efter 2028

Strategisk plan Kommundriven strategisk planering

Planeringsarbetet
Förstudie / planprogram

  Detaljplanering 

Strategisk förstudie/ planeringsarbete

Anmärkning
* Är beroende av avloppstillgång i Lödöse
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 4 
Granskning av underhåll av bebyggda fastigheter, gator och 
vägar samt VA-anläggningar 
Dnr KS 2022/447 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Lilla Edets kommun har uppdragit åt PWC att granska underhåll av 
bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om samhällsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens bebyggda fastigheter, gator och vägar och VA-anläggningar. 
 
Efter genomförd granskning gör revisionen den sammanfattande bedömningen att 
samhällsnämnden ej säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av kommunens bebyggda 
fastigheter, gator och vägar och VA-anläggningar. 
 
I revisionens granskning har vissa utvecklingsområden identifierats och mot bakgrund 
av dessa rekommenderas samhällsnämnden att säkerställa att: 

- Tillbörliga resurser för förvaltningen att ta fram underhållsplaner för 
kommunens fastighetsbestånd. 

- Principer för redovisning av underhållsåtgärder tydliggörs i syfte att möjliggöra 
transparens i redovisning av genomfört underhåll i termer av felavhjälpande, 
planerat och akut underhåll för samtliga anläggningstyper. 

- Övergripande underhållsplaner för gator och vägar samt kommunens VA-
anläggningar tas fram och redovisas nämnden för att möjliggöra tydlig 
uppföljning av kommunens underhållsskuld. 

- Systematiska arbetet samt systemstöd för statusinventering för kommunens 
bebyggda fastigheter utvecklas och implementeras, samt att fullödigt systemstöd 
för underhållsplanering för kommunens VA-anläggningar slutförs. 

- Den dokumentarede underhållsskulden avseende beläggningsarbeten på gator 
och vägar redovisad i de årliga beläggningsrapporterna på sikt åtgärdas 

 
Revisionen önskar nämndens kommentarer med anledning av granskningen senast 
2023-01-31. Samhällsnämndens beslutade om yttrande 2022-12-15 vilket är bifogat i 
sin helhet till ärendet. Kommunstyrelsen bereds här möjlighet att hållas informerad om 
yttrande på revisionsrapporten.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad, 2022-11-30 
Protokoll samhällsnämnden, 2022-12-15  
Yttrande ”Kommentarer med anledning av granskning av underhåll av bebyggda 
fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar ”, daterad 2022-11-22 

26



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

Granskning av underhåll av bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-
anläggningar SAN 2022/536 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta enskilda beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.  
 
Sociala konsekvenser 
Granskningens syfte med att tillse och säkerställa ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens bebyggda fastigheter, gator och vägar och VA-anläggningar är viktiga 
parametrar för en god social hållbarhet. Viktigt att revisionen ger önskade effekter inom 
samtliga områden.  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsnämnden att återkomma med en rapport 

till kommunstyrelsen av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av 
revisionsrapporten, senast till kommunstyrelsen den 28 november 2023. 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsnämnden att återkomma med en rapport 

till kommunstyrelsen av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av 
revisionsrapporten, senast till kommunstyrelsen den 28 november 2023. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-30 KS 2022/447 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Granskning av underhåll av bebyggda fastigheter, gator och 
vägar samt VA-anläggningar 
 
Dnr KS 2022/447 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Lilla Edets kommun har uppdragit åt PWC att granska underhåll av 
bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om samhällsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens bebyggda fastigheter, gator och vägar och VA-anläggningar. 
 
Efter genomförd granskning gör revisionen den sammanfattande bedömningen att 
samhällsnämnden ej säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av kommunens bebyggda 
fastigheter, gator och vägar och VA-anläggningar. 
 
I revisionens granskning har vissa utvecklingsområden identifierats och mot bakgrund 
av dessa rekommenderas samhällsnämnden att säkerställa att: 

- Tillbörliga resurser för förvaltningen att ta fram underhållsplaner för 
kommunens fastighetsbestånd. 

- Principer för redovisning av underhållsåtgärder tydliggörs i syfte att möjliggöra 
transparens i redovisning av genomfört underhåll i termer av felavhjälpande, 
planerat och akut underhåll för samtliga anläggningstyper. 

- Övergripande underhållsplaner för gator och vägar samt kommunens VA-
anläggningar tas fram och redovisas nämnden för att möjliggöra tydlig 
uppföljning av kommunens underhållsskuld. 

- Systematiska arbetet samt systemstöd för statusinventering för kommunens 
bebyggda fastigheter utvecklas och implementeras, samt att fullödigt systemstöd 
för underhållsplanering för kommunens VA-anläggningar slutförs. 

- Den dokumentarede underhållsskulden avseende beläggningsarbeten på gator 
och vägar redovisad i de årliga beläggningsrapporterna på sikt åtgärdas 

 
Revisionen önskar nämndens kommentarer med anledning av granskningen senast 
2023-01-31. Samhällsnämndens beslutade om yttrande 2022-12-15 vilket är bifogat i 
sin helhet till ärendet. Kommunstyrelsen bereds här möjlighet att hållas informerad om 
yttrande på revisionsrapporten.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad, 2022-11-30 
Protokoll samhällsnämnden, 2022-12-15  
Yttrande ”Kommentarer med anledning av granskning av underhåll av bebyggda 
fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar ”, daterad 2022-11-22 
Granskning av underhåll av bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-
anläggningar SAN 2022/536 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta enskilda beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.  
 
Sociala konsekvenser 
Granskningens syfte med att tillse och säkerställa ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens bebyggda fastigheter, gator och vägar och VA-anläggningar är viktiga 
parametrar för en god social hållbarhet. Viktigt att revisionen ger önskade effekter inom 
samtliga områden.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-12-15 
 

 
§ 164 
Revisionens granskning av underhåll av bebyggda fastigheter, 
gator och vägar samt VA-anläggningar 
Dnr SAN 2022/536 
 
Sammanfattning 
Revisorerna i Lilla Edets kommun har uppdragit åt PWC att granska underhåll av 
bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om samhällsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens bebyggda fastigheter, gator/vägar och VA-anläggningar. 
 
Efter genomförd granskning gör revisionen den sammanfattande bedömningen att 
samhällsnämnden ej säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av kommunens bebyggda 
fastigheter, gator/vägar och VA-anläggningar. 
 
I revisionens granskning har vissa utvecklingsområden identifierats och mot bakgrund 
av dessa rekommenderas samhällsnämnden att säkerställa att: 

- Tillbörliga resurser för förvaltningen att ta fram underhållsplaner för 
kommunens fastighetsbestånd. 

- Principer för redovisning av underhållsåtgärder tydliggörs i syfte att möjliggöra 
transparens i redovisning av genomfört underhåll i termer av felavhjälpande, 
planerat och akut underhåll för samtliga anläggningstyper. 

- Övergripande underhållsplaner för gator och vägar samt kommunens VA-
anläggningar tas fram och redovisas nämnden för att möjliggöra tydlig 
uppföljning av kommunens underhållsskuld. 

- Systematiska arbetet samt systemstöd för statusinventering för kommunens 
bebyggda fastigheter utvecklas och implementeras, samt att fullödigt systemstöd 
för underhållsplanering för kommunens VA-anläggningar slutförs. 

- Den dokumentarede underhållsskulden avseende beläggningsarbeten på gator 
och vägar redovisad i de årliga beläggningsrapporterna på sikt åtgärdas 

 
Revisionen önskar nämndens kommentarer med anledning av granskningen senast 
2023-01-31. 
 
Kommentarer redovisas under rubriken bakgrund i denna tjänsteskrivelse och i förslag 
till yttrande benämnd ”Kommentarer med anledning av granskning av underhåll av 
bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar”. 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-12-15 
 

Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 188/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Yttrande ”Kommentarer med anledning av granskning av underhåll av bebyggda 
fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar ”, daterad 2022-11-22 
Granskning av underhåll av bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-
anläggningar SAN 2022/536 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Revisionsrapporten i sig innebär ingen finansiering. Men åtgärder för att ta fram 
underhållsplaner, systemstöd mm för byggnader, gator och vägar samt anläggningar 
innebär att ekonomiska resurser måste till. Storleksordningen för dessa är i dagsläget 
inte kända.  
 
Yrkande 
Johan Blixth (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden översänder yttrande ”Kommentarer med anledning av granskning av 
underhåll av bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar” daterad 
2022-11-22 till kommunens revisioner. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunens revisorer 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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YTTRANDE 
 

Datum Dnr  
2022-11-22 SAN 2022/536 
 

 
 
 

 
 
   pvc / Revisorerna 
   Adress 
   Postnummer Postort 
 
 
Kommentarer med anledning av granskning av underhåll av 
bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar 
 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Lilla Edets kommun har uppdragit åt PWC att granska underhåll av 
bebyggda fastigheter, gator och vägar samt VA-anläggningar. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om samhällsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av 
kommunens bebyggda fastigheter, gator/vägar och VA-anläggningar. 
 
Revisionen har önskat samhällsnämndens kommentarer med anledning av 
granskningen. 
 
Allmänna kommentarer 
Revisionsrapporten rekommenderar att principer för redovisning av underhållsåtgärder 
tydliggörs och att övergripande underhållsplaner tas fram för gator, vägar och VA-
anläggningar för att möjliggöra tydlig uppföljning.  
Förvaltningen förslår att samhällsnämnden ger förvaltningen i uppdrag i mål och 
resursplan för 2023 att se över hur principer för redovisning, dokumentation och 
uppföljning av underhållsåtgärder för samtliga anläggningstyper, kommunala 
byggnader och förvaltning av fastigheter kan förbättras. 
 
Kommentarer angående bebyggda fastigheter 
Precis som rapporten beskriver det saknas det underhållsplaner för kommunens 
byggnader. Underhållsplanerna är grunden för att kunna bedöma det kort- och 
långsiktiga planerade underhållsbehovet och kostnader för detta. Målet är att arbetet 
med underhållsplaner startar under 2022 och fortsätta under 2023 och 2024.  
 
För att genomföra, dokumentera och följa upp underhållsplanerna behövs dels 
systemstöd, dels ekonomiska och personella resurser. Det senare kommer att vara  
på plats from 5 december i och med att fastighetsförvaltare anställts.  
Även om underhållsplaner inte är på plats är det av vikt att ekonomiska resurser finns 
för planerat underhåll av mindre omfattning och för akuta åtgärder. Behov finns att 
upphandla systemstöd för underhållsplaner för kommunens byggnader under 2023.  
 
Kommentarer angående gator och vägar 
Avseende revisorernas bedömning av huruvida underhållsarbetet styrs och samordnas 
på ett tillräckligt bra sätt så hanteras utförandet av drift- och underhållsåtgärder av två 
tjänstemän, vilka samarbetar mycket tätt. Vidare vill verksamheten förtydliga att 
planerade underhållsåtgärder, helbeläggningar, endast belastar investeringsbudgeten 
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medan driftåtgärder i form av potthålslagningar belastar driftsbudgeten. Där råder inga 
oklarheter. 
 
Verksamheten vill förtydliga att beläggningsrapporten från konsult enbart utgör grund 
för underhållsåtgärder som enkom belastar investeringsbudgeten. Då samplanering sker 
med VA-projekten kan gator som har hör prioritet utifrån ett beläggningsperspektiv 
skjutas på framtiden för att synkronisera med VA-projekten. Dessa gator kommer under 
denna tid att belasta driftsbudgeten i högre utsträckning eftersom gatan är i dåligt skick. 
 
För att eliminera underhållsskulden på ett år krävs en investeringsvolym om ca 20 mkr, 
vilket beror på ökade kostnader på grund av världsläget, samt en uppräkning om ca  
30 % utifrån praktiskt utförande jämfört med konsultrapportens teoretiskt framräknade 
kostnad. 
Underhållsskulden avseende beläggning minskar successivt. Med nuvarande 
investeringstakt är bedömningen att underhållsskulden är eliminerad någonstans runt år 
2030. 
 
Verksamheten anser att den konsultrapport avseende beläggningar som uppdateras 
årligen utgör en tillräckligt god grund för verksamheten att professionellt planera 
underhållsarbetet och att ingen ytterligare underhållsplan är nödvändig att ta fram. 
 
Kommentarer angående VA-anläggningar 
Rapporten påtalar att det saknas VA-plan, förnyelseplan eller liknande.  
Det finns idag ingen framtagen VA-plan men det är ett mål att detta arbete startar.  
Inom verksamheten pågår arbete med att ta fram strategiska underlag för framtida 
vattenförsörjning och spillvattenhantering samt analys av i vilken tågordning dessa skall 
utvecklas. Underlagen kommer att vara en del i VA-planen.  
Genom den tidplan och prioriteringsordning för strategisk och detaljerad planering som 
är beslutad av KS finns också ett bra underlag för utvecklingen av VA-anläggningarna.  
Vad gäller underhåll av VA-ledningar och gata sker samverkan för en kostnadseffektiv 
hantering.  
 
Systemet VA-banken är införskaffat både för att redovisa ledningsnätet och ha kontroll 
på ledningsnätets kvalitet och underhåll. 
 
 
För samhällsnämnden 
 
 
 
 
Jörgen Andersson 
Samhällsnämndens ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 7 
Tidsplan för åtgärder med bidrag från Kommunakuten 
Dnr KS 2021/296 
 
Sammanfattning 
Sektor kommunledning har fått i uppdrag att ta fram en tidsplan samt en övergripande 
plan för genomförande för att ge Kommunstyrelsen en beskrivning av hur kommunen 
genomföra respektive projekt av de beviljade medlen.  
 
Delprojekten rör avveckling, samordning samt systemintegrationer inom IT, utveckling 
av välfärdsteknik samt energieffektivisering genom installation av solceller och 
bergvärme.  
 
Tidsplanen inklusive dess genomförande planeras presenteras på KSAU  
möte 2023-02-07. 
 
De områden som godkänts av Kommunakuten är: 
Åtgärder Beviljat belopp Estimerad besparing 

Parallella IT-system 1 212 000 kr 500 000 kr 

Systemintegrationer  2 130 000 kr 2 000 000 kr 

Uppgradera verksamhetssystem 2 117 000 kr 500 000 kr 

Utveckling av välfärdsteknik 1 433 000 kr 800 000 kr 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunakuten 2022-12-04 
Kommunakuten projektbeskrivningar 2023-01-20 
Tidsplan Kommunakuten 2023-01-23 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbete med att ta fram tidsplan görs inom befintlig organisation.  
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-12-04 KS2021/296 Dnr 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Tidsplan för åtgärder med bidrag från Kommunakuten 

Dnr KS2021/296 
 
Sammanfattning 
Sektor kommunledning har fått i uppdrag att ta fram en tidsplan samt en övergripande 
plan för genomförande för att ge Kommunstyrelsen en beskrivning av hur kommunen 
genomföra respektive projekt av de beviljade medlen.  
 
Delprojekten rör avveckling, samordning samt systemintegrationer inom IT, utveckling 
av välfärdsteknik samt energieffektivisering genom installation av solceller och 
bergvärme.  
 
Tidsplanen inklusive dess genomförande planeras presenteras på KSAU  
möte 2023-02-07. 
 
De områden som godkänts av Kommunakuten är: 
Åtgärder Beviljat belopp Estimerad besparing 

Parallella IT-system 1 212 000 kr 500 000 kr 

Systemintegrationer  2 130 000 kr 2 000 000 kr 

Uppgradera verksamhetssystem 2 117 000 kr 500 000 kr 

Utveckling av välfärdsteknik 1 433 000 kr 800 000 kr 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunakuten 2022-12-04 
Kommunakuten projektbeskrivningar 2023-01-20 
Tidsplan Kommunakuten 2023-01-23 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbete med att ta fram tidsplan görs inom befintlig organisation.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Kim Borg 
IT-chef 
kim.borg@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Elisabeth Linderoth, Kommunchef 
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Jörgen Karlsson, Ekonomichef 
Kim Borg, IT-chef 
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Kommunledning 

IT-enheten 
Digitaliseringsprojekt Kommunakuten 

     
 
 

Beskrivning 
Lilla Edets kommun har blivit tilldelade medel ifrån kommunakuten för att genomföra 
digitaliseringsprojekt. För att vara berättigad till medlen ifrån kommunakuten så krävs det att 
kommunen kan visa att projekten som genomförs kan leda till minskade kostnader för kommunen.  

Hälften av medlen vi blivit tilldelade har idag redan betalats ut till kommunen, för att fortsätta vara 
berättigad till medlen ifrån kommunakuten så finns krav på att vi som kommun redovisar hur medlen 
har använts samt att vi kan visa resultat på att projekten har lett till besparingar. 

Vid redovisning av projektet så kommer den andra hälften av medlen ifrån kommunakuten betalas ut 
om vi kan visa på att effektiviseringarna har genomförts. Om kommunen inte kan uppvisa resultat blir 
vi i stället återbetalningsskyldiga för det första summan av medlen som betalats ut ifrån 
kommunakuten. 

I ansökan till kommunakuten har 4 kategorier av projekt identifierats och valts ut; Parallella system, 
Samordna System, Integrationer samt Välfärdsteknik (Sektor socialtjänst ansvarar för denna). 

Välfärdsteknik 
 

Medicinrobotar 

En medicinrobot kan dispensera korrekt dos av ett flertal läkemedel till brukare vid rätt tidpunkt. 
Medicinrobotar är inte lämpliga för alla brukare på grund av olika funktionsvariationer som kan 
påverka dess möjlighet att bruka den. En bedömning om vilka brukare som kan ha nytta av en 
medicinrobot får göras av bistånd i samband med områdesansvarig sjuksköterska. 
Införande av medicinrobotar till brukare kommer leda till att personal sparar tid på långa resor inom 
kommunen. Även minskat slitage på bilar och minskade bränslekostnader/elkostnader kommer synas. 

Enligt digitaliseringssnurran, om 5 procent av brukare använder en medicinrobot skulle det kunna 
innebära en besparing om 690 tkr första året, kommande år 870 tkr/år 

Digitala lås och digitala nycklar 

Ersätta traditionella lås med digitala lås så verksamheten kan arbeta effektivare när en slipper hantera 
fysiska nycklar. Verksamheten sparar tid genom att man inte behöver hämta och lämna nycklar som 
tillhör olika skåp eller lås som tillhör brukare. Även minskat slitage på bilar och minskade 
bränslekostnader/elkostnader kommer att kunna redovisas. Service till brukare kommer också att öka, 
detta då personal kan ta sig till brukare vid ett larm snabbare. Detta ökar tryggheten och säkerheten för 
brukare i kommunen. 
 
Enligt digitaliseringssnurran om 90 procent har detta: En besparing om 1 mkr första året, kommande 
år 1.2 mkr/år 
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Digitala trygghetsfunktioner 

Genom trygghetsfunktioner i en brukares hem kan verksamheter minska på besök och prioritera de 
brukare som har större behov av närvaro. Med trygghetsfunktioner avses t ex sensorer, ev kameror, 
GPS eller andra tekniska funktioner som kan vara individuellt anpassade efter behov. 

Besparingar i tid hos personal, slitage på bilar, minskade bensin/elkostnader kommer att kunna 
redovisas. 

Uppskattad besparing: cirka 400 tkr/år 
 

Mobil journaldokumentering 

Införa system som förenklar rapportering och journalföring kring brukare för att komma bort från 
handskrivna rapporter som manuellt ska återinföras in i verksamhetssystem. 

Idag skrivs journalanteckningar av hemtjänstpersonal på papper i anteckningsblock. Dessa 
handskrivna anteckningar kan komma bort eller skadas under arbetspass innan de hinner skrivas in 
digitalt i slutet av arbetspassen. I varje hemtjänstlokal finns det idag en till två datorer som varje 
hemtjänstgrupp delar på. I Slutet av skiften kan det uppstå en kö för att dokumentera sina anteckningar 
vilket leder till stress, övertid och en dålig arbetsmiljö. Att journalföra anteckningar i slutet av ett 
arbetspass kan också leda till att informationen inte längre är färsk och att detaljer kan glömmas trots 
de handskrivna anteckningarna. 

Genom att införa mobil journalföring genom implementering av en modul i Lifecare kommer 
personalen kunna dokumentera och journalföra direkt på plats. Detta kommer att leda till besparingar i 
tid hos personal, ökad kvalité i journalföringen och högre patientsäkerhet. 

Uppskattad besparing: cirka 800 tkr/år 

 

Parallella system 
I kategorien parallella system så identifieras system som belastar kommunen med dubbla kostnader 
där ett av systemen skulle kunna plockas bort och där verksamheten som bedrivs i det borttagna 
systemet migrerar över till det andra befintliga systemet. 

Det finns två system inom Socialtjänstens verksamheter, Lifecare och Treserva. Kommunen har de 
senaste åren upphandlat Lifecare till Socialtjänstens verksamheter. Idag är det en verksamhet, IFO, 
individ och familjeomsorg som inte har gått över till samma system ännu. Genom att köpa en 
tilläggsmodul till Lifecare kan verksamheten spara på driftskostnader, arbetskostnader och 
uppgraderingskostnader. 

Med dagens två parallella system uppkommer ett flertal dubbla kostnader. Samt kostnader för 
Treserva som vid en förflyttning till Lifecare skulle försvinna. Genom att leverantören Tieto kan 
erbjuda full drift avlastas administratörer och systemförvaltare när inga löpande systemuppdateringar 

75



   
Kommunledning 

IT-enheten 
Digitaliseringsprojekt Kommunakuten 

     
 
behöver hanteras, inte heller teknisk systemförvaltning behövs så leverantören ta fullt ansvar för 
säkerhet och drift. 

Dagens system Treserva har ett stort antal buggar som har uppkommit över åren och som inte har 
hanterats korrekt av leverantören. Detta har skapat ett stort antal problem för personalen som arbetar 
på IFO. Det allvarligaste problemet som finns idag är en bugg i systemet som raderar sparad 
information när en aktualisering skickas till 1:e socialsekreterare för signering. Bl.a 
skyddsbedömningar vid orosanmälningar av barn. 

Med dagens lösning för att information inte ska raderas så har signeringsfunktionen tagits bort. Detta 
gör att vi inte uppfyller en rättssäker process då det inte går att följa ett ärende och vad som gjorts i 
starten när en anmälan kommer in eller vid en ansökan. Det går heller inte att se att 
delegeringsordningen har följts.  
 

• Treserva Serverkostnader 80-120 tkr/år 
• Treserva Personalkostnader systemförvaltning: 120 tkr/år 
• Treserva Uppgraderingskostnader 25 tkr/år 
• Treserva Licenskostnad(kostnad för Lifecare modul) 
• Effektivare och modernare system som minskar arbetsbelastning på personal. 100-200 tkr/år 
• Mer rättssäker hantering, minskad risk för sanktionsavgifter från IVO samt bättre arbetsmiljö 

för personal. 150-200 tkr/år 
 

Uppskattad besparing: minst 500 tkr 

 

Uppgradera verksamhetssystem 
 
Integrationer 

Idag används olika integrationssystem som används av flera verksamhetssystem. Genom att flytta 
integrationerna till ett integrationssystem kan de andra systemen avvecklas för att spara både 
driftskostnader och licenskostnader. 

Detta arbete är idag slutfört och den uppskattade besparingen har uppnåtts genom minskad tid för 
systemförvaltare, tekniska systemförvaltare och konsulter som behövts tas in. Licenskostnader har 
försvunnit genom avveckling av gamla integrationssystem som tagits bort. 

Uppskattad besparing 150 tkr/år 
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Samordning av databaser 

Flera verksamhetssystem använder databaser som har drift på egna servrar. Genom att flytta dessa 
databaser till en server som hanterar alla databaser kan verksamhetssystemen spara driftskostnader och 
underhållskostnader samt licenskostnader. 

Databaserna har en licenskostnad på ca 36 tkr/år och styck. Genom en översyn av databaserna och 
dess användning så har det gått att avveckla två stycken av dessa databaser då de inte längre behövts 
för verksamheten samt flyttat två till ett databashotell. En flytt av våra egna databaser till en hotelldrift 
har inneburit en liten minskning i prestanda men en mycket lägre årskostnad om knappt 10kkr per år 
istället för 72 tkr/år. 

Detta har redan genomförts. Minskade licenskostnader, allt som gått har förts över till en hotelldrift. 
En databaslicens med två kärnor 36 tkr/per år två stycken av dessa är avvecklade + två som är flyttade 
till hotell. 9 tkr/år för hotellkostnaden. 

Uppskattad besparing cirka 100 tkr/år 

Avveckla äldre servrar. Minskad driftskostnad, minskade risker och minskad teknisk 
systemförvaltning. 

Genom en översyn av kommunens egna servrar har bedömningar gjorts om vilka som kan föras över 
till Advania (Soltak) för att driftas hos dem. Samt vilka servrar som kan avvecklas helt. 

Status i nuläget är att flytt av servrar är planerade och ett antal servrar kommer avvecklas. När dessa 
servrar har flyttats eller avvecklas kommer kommunens gamla IT-miljö avvecklas helt. 

Besparingarna syns i minskade elkostnader, minskade serverkostnader, mindre teknisk förvaltning 
samt mindre konsultavgifter. 

Uppskattad besparing 1350 tkr/år 

 

Avveckla iDP system (Nexus) och använda identitetstjänst hos leverantör 
 
Högre krav ställs idag på kommuner att kunna signera dokument digitalt och identitetsverifikation. 
Idag finns iDP system hos Soltak AB i en gemensam lösning för SOLTAK kommunerna. Systemet 
Nexus som används är extremt dyrt i drift och konsultkostnaderna är väldigt höga. Dagens system har 
heller inte de integrationslösningar vi som kommun behöver för att kunna utveckla vidare mot mer 
moderna och EU-godkända lösningar. 

Genom att använda en extern iDP lösning kommer kommunerna få en mycket lägre kostnad. Ökad 
flexibilitet, t.ex. Svensk eID som har flera andra lösningar och integrationer och det kan gå att införa 
förändringar och tillägg mycket snabbare och billigare än vad vi kan göra idag med Nexus. 

77



   
Kommunledning 

IT-enheten 
Digitaliseringsprojekt Kommunakuten 

     
 
Besparingarna kommer att ses i lägre kostnader och avgifter för alla kommuner anslutna till Soltak. 
Besparingarna kommer främst att bestå i lägre konsultkostnader genom att SOLTAK inte längre 
behöver ta in konsulter för att underhålla och drifta för nuvarande Nexus. 

Uppskattad besparing minst 500 tkr/år 

Integrationer 
 

Verksamheter inom Sektor Samhälle lägger mycket arbetstid på att hantera fakturering till externa 
kunder/invånare. Denna hantering går att effektivisera genom att integrera en digital tjänst till en 
betalningstjänst som kan ta bort fakturahanteringen för enheten upp mot 99 procent. 
Det blir lätt att ta betalt i efterhand samt direkt. 

Uppskattad besparing 300 tkr/år 

Digitalisering av bygglovsärenden 

Digitalisering av bygglovsärenden direkt i kommunens e-tjänst Open-E kommer kunna leda till en 
snabbare hantering och kontakt med kommuninvånare som söker bygglov. Genom att direkt i digitala 
tjänsten kunna logga in och följa sitt ärende kommer kommuninvånare att kunna komplettera sina 
ärenden och följa statusen. Medarbetare på kommunen kommer på ett snabbare och enklare sätt kunna 
fakturera, återkoppla och informera invånarna. Idag spenderar handläggare en stor del av sin arbetstid 
att återkoppla och svar på telefonsamtal om statusen på de ärenden som de handlägger. Genom att 
införa en digital handläggning av bygglov kommer kommunen att erbjuda samma nivå av service som 
våra grannkommuner, kunna spendera mindre tid på administration, korta ner handläggningstiden för 
att ge snabbare beslut. 

Uppskattningsvis drygt 250 arbetstimmar per år i besparing, bättre arbetsmiljö för personalen, minskad 
stress, ökat fokus på att hantera ärenden för att minska att fel begås. Leder till färre ärenden som 
överklagas. 

Uppskattad besparing 500 tkr/år 

Digitala lås 

Integrera digitala lås mot kommunens bokningssystem för att effektivisera uthyrning av 
aktivitetslokaler. Ökad uthyrning och ingen hantering av fysiska nycklar. 

Idag hyr kommunen ut lokaler till föreningsliv, privatpersoner och företag. Det handlar bland annat 
om uthyrning av Ströms idrottshall, Fuxerna idrottshall, Tingbergaskolans idrottshall. 
Genom installation av digitala lås i kommunen där behörighet till dörrar kan ges temporärt kortare 
tidsintervaller och samtidigt längre perioder kommer uthyrningen av kommunens fastigheter kunna 
generera högre intäkter, mindre personaladministration samt högre säkerhet då inga nycklar kan tappas 
bort eller göras kopior på. Vid en bokning av lokal kan behörighet ges automatiskt till rätt person som 
kommer kunna få tillträde till den bokade lokalen i appen som öppnar dörrarna. Taggar/nycklar kan 
fortfarande hämtas ut vid behov när personen som bokar inte har möjlighet att installera appen. 
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Kommunledning 

IT-enheten 
Digitaliseringsprojekt Kommunakuten 

     
 
Besparingarna kommer främst att kunna ses i minskad administration av nycklar och taggar som ska 
delas ut och lämnas tillbaka till kommunen.  

Uppskattad besparing 100 tkr/år 

Integrera betalningssystem  

Integrera betalningssystem med kommunens bokningssystem för aktivitetslokaler. Ingen manuell 
fakturering och minskad administration. 
 
Genom att integrera systemet E-srv som idag används för att boka lokaler med kommunens 
betalningssystem kommer det gå att minska administrationen för fakturering av bokningar av 
kommunens lokaler. Denna besparing kommer att ses i minskade personalkostnader för administration 
och bättre service för kommuninvånarna. 

Uppskattad besparing 200 tkr/år 
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Tidsplan:

Välfärdsteknik

Projektledare:
Projektperiod: 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00
Verksamheter: 2023-00-00 2023-00-01 2023-00-02 2023-00-03 2023-00-04
Ext. intressenter: TietoEvry Soltak

Medicinrobotar
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars

Projektledning
Nulägesanalys
Kravanalys
Problemanalys
Processkartläggning
Förändringsplan
Beslut och vägval
Planera införande
Aktiviteter och resurser
Förändringsledning
Information och kommunikation
Riskhantering
Förvaltning

Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter

Digitala lås

Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Säkra realisering av effekter

Digitala trygghetsfunktioner

Projektledning
Problemanalys
Processkartläggning
Förändringsplan
Beslut och vägval
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Förändringsledning

Information och kommunikation
Riskhantering
Förvaltning
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Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter

Mobil journaldokumentering

Projektledning
Problemanalys
Processkartläggning
Förändringsplan
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Förändringsledning

Information och kommunikation
Förvaltning

Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter
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Tidsplan:

Parallella System

Projektledare:
Projektperiod: 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00
Verksamheter: 
Ext. intressenter: TietoEvry Soltak Advania

Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars

Projektledning
Nulägesanalys

Kravanalys
Problemanalys
Processkartläggning
Förändringsplan
Beslut och vägval
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Förändringsledning

Information och kommunikation
Riskhantering
Förvaltning

Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter
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Tidsplan:

Samordna System

Projektledare:
Projektperiod: 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00

Verksamheter: 
Ext. intressenter: Soltak Advania Svensk -eID EDP DB24

Integrationssystem
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj

Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Förvaltning

Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter

Databaser
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj

Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Förvaltning

Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter

Legacy
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj

Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Förvaltning

Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter
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Nexus iDP > Svensk e-identitet
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj

Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter
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Tidsplan:

Integrationer

Projektledare:
Projektperiod: 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00 2023-00-00
Verksamheter: 
Ext. intressenter: Nordic Peak Soltak EDP NETS Parakey MeByou

EDP <> OPENE
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April

Projektledning
Processkartläggning
Förändringsplan
Beslut och vägval
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Förändringsledning

Information och kommunikation
Förvaltning

Tester
Leveransgodkännande

Dokumentation
Avveckla projektet
Säkra realisering av effekter

Betalningar OpenE

Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April
Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Säkra realisering av effekter

Digitala lås och nycklar
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April

Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Säkra realisering av effekter

Lansering
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Betalsystem bokningar lokaler
Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April

Projektledning
Planera införande

Aktiviteter och resurser
Säkra realisering av effekter

Lansering
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 170 
Tidplan för genomförandet av de aktiviteter som beviljats medel 
från kommunakuten 
Dnr KS 2021/296 
 
Sammanfattning 
Sektor kommunledning har fått i uppdrag att ta fram en tidsplan samt en övergripande 
plan för genomförande för att ge Kommunstyrelsen en beskrivning av hur kommunen 
genomföra respektive projekt av de beviljade medlen.  
 
Delprojekten rör avveckling, samordning samt systemintegrationer inom IT, utveckling 
av välfärdsteknik samt energieffektivisering genom installation av solceller och 
bergvärme.  
 
Tidsplanen inklusive dess genomförande planeras presenteras på Kommunstyrelsens  
möte 2023-01-11. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunakuten 2022-12-04 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbete med att ta fram tidsplan inklusive genomförande görs inom befintlig 
organisation.  
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att, till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 7 februari 2023, förtydliga tidplanen. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för att, till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 7 februari 2023, förtydliga tidplanen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kim Borg, it-chef 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 11 
Överföring av investeringsmedel till 2023 
Dnr KS 2022/534 
 
Sammanfattning 
Inom samhällsnämnden finns några projekt inom VA- och stadsmiljöverksamheterna 
som var tänkta att avslutas under 2022, men som av olika anledningar har dragit ut på 
tiden. Det gör att projekten kommer att behöva avslutas under 2023 för att kunna 
genomföras. Sammantaget uppgår begäran om överföring av investeringsmedel till 
16 750 tkr varav VA-verksamheten uppgår till 7 700 tkr och skattekollektivet uppgår till 
9 050 tkr. 
 
Utöver detta behöver upptagna investeringsmedel inom KS för digitalisering av planer 
till sömnlösdatabas överföras till 2023. Anledning är brist på GIS-resurs under 2022 
vilket inneburit att arbetet under 2022 inte hunnit starta och genomföras. 
Genomförandet kommer att ske under 2023 och behovet av en sömlös plandatabas finns 
som en del i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Investeringsmedlen 2022 uppgår 
till 950 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 
Samhällsnämndens protokoll 2022-12-15 §  163 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utöver redan beslutad budgetram för investeringar 2023 utökas budgetramen med 17 
700 tkr. Finansieringen sker ur eget kapital. Om medlen inte överförs till 2023 kommer 
investeringsprojekt som är inplanerade 2023 inte att kunna genomföras på grund av att 
investeringsbudgeten 2023 inte räcker till. Ej utförda investeringsprojekt leder i sin tur 
till ökade driftskostnader och stora risker att utsläppsnivåer etcetera inte hålls inom VA-
verksamheten 
 
Sociala konsekvenser 
Överflyttning av investeringsmedel bedöms inte få några sociala konsekvenser 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel från 2022 till 
2023 med totalt 17 700 tkr varav 16 750 avser samhällsnämnden och 950 tkr avser 
kommunstyrelsen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2023-01-19 KS 2022/534 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Begäran om överföring av investeringsmedel 2022-2023 
 
Dnr KS 2022/534 
 
Sammanfattning 
Inom samhällsnämnden finns några projekt inom VA- och stadsmiljöverksamheterna 
som var tänkta att avslutas under 2022, men som av olika anledningar har dragit ut på 
tiden. Det gör att projekten kommer att behöva avslutas under 2023 för att kunna 
genomföras. Sammantaget uppgår begäran om överföring av investeringsmedel till 
16 750 tkr varav VA-verksamheten uppgår till 7 700 tkr och skattekollektivet uppgår till 
9 050 tkr. 
 
Utöver detta behöver upptagna investeringsmedel inom KS för digitalisering av planer 
till sömnlösdatabas överföras till 2023. Anledning är brist på GIS-resurs under 2022 
vilket inneburit att arbetet under 2022 inte hunnit starta och genomföras. 
Genomförandet kommer att ske under 2023 och behovet av en sömlös plandatabas finns 
som en del i den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Investeringsmedlen 2022 uppgår 
till 950 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-19 
Samhällsnämndens protokoll 2022-12-15 §  163 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utöver redan beslutad budgetram för investeringar 2023 utökas budgetramen med 17 
700 tkr. Finansieringen sker ur eget kapital. Om medlen inte överförs till 2023 kommer 
investeringsprojekt som är inplanerade 2023 inte att kunna genomföras på grund av att 
investeringsbudgeten 2023 inte räcker till. Ej utförda investeringsprojekt leder i sin tur 
till ökade driftskostnader och stora risker att utsläppsnivåer etcetera inte hålls inom VA-
verksamheten 
 
 
Sociala konsekvenser 
Överflyttning av investeringsmedel bedöms inte få några sociala konsekvenser 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel från 2022 till 
2023 med totalt 17 700 tkr varav 16 750 avser samhällsnämnden och 950 tkr avser 
kommunstyrelsen. 
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sid 2/2 

 
 
Jörgen Karlsson 
Ekonomichef 
jorgen.karlsson@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Karin Holmström, sektorchef Samhäll 
Franz Wallebäck, Va-chef 
Anna Berlin, Enhetschef Stadsmiljö 
Maria Wagerland, Planering- och exploateringschef 
Jörgen Karlsson, Ekonomichef 
Simon Dahlgren, Ekonom 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-12-15 
 

 
§ 163 
Överföring av investeringsmedel till 2023 
Dnr SAN 2022/591 
 
Sammanfattning 
Inom samhällsnämnden finns några projekt inom VA- och stadsmiljöverksamheterna 
som var tänkta att avslutas under 2022, men som av olika anledningar har dragit ut på 
tiden. Det gör att projekten kommer att behöva avslutas under 2023 för att kunna 
genomföras. 
 
Investeringsmedlen som är beslutade för projekten gäller bara under 2022. För att kunna 
ha medel att avsluta projekten under 2023 behöver ej använda investeringsmedel flyttas 
över till 2023. För VA-verksamheten (VA-kollektivet) handlar det om 7 700 000 kr och 
för Stadsmiljöverksamheten (skattekollektivet) 9 050 000 kr. 
 
Överflyttning av investeringsmedel behövs för projekt enligt tabell nedan. 
 

 Projekt Projektnummer Budget (kr) Medel till 2023 (kr) 

Ellbo Avvattning 
automation -container I5247 2 650 000 2 650 000 

Ellbo Returslampumpar+ 
styrning slamprocess I5257 2 000 000 2 000 000 

Rasta pumpstation I5259 200 000 200 000 
Mätarbrunnar 
ledningsnät I5258 850 000 850 000 

Ombyggnation 
vattenverk Majorsgatan  I5130 6 000 000 2 000 000 

Lödöse torg  I4346 5 000 000  4 400 000 
Ströms slottspark  I5160 5 000 000 4 650 000 

 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 181/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-03 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om medlen inte överförs till 2023 kommer investeringsprojekt som är inplanerade 2023 
inte att kunna genomföras på grund av att investeringsbudgeten 2023 inte räcker till. Ej 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-12-15 
 

utförda investeringsprojekt leder i sin tur till ökade driftskostnader och stora risker att 
utsläppsnivåer etc. inte hålls inom VA-verksamheten. 
 
Sociala konsekvenser 
Överflyttning av investeringsmedel bedöms inte få några sociala konsekvenser. 
 
Beslut 
Samhällsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att överföra investeringsmedel från 
2022 till 2023 för ovan angivna projekt och belopp.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Jörgen Karlsson, Ekonomichef 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Simon Dahlgren, ekonom 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 5 
Svar på motion om att utbilda kommunens skolpersonal i 
pågående dödligt våld (PDV) 
Dnr KS 2022/311 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, genom Frej Dristig, har lämnat in en motion om att ge berörd 
sektor i uppdrag att i relevanta styrdokument ta fram riktlinjer där det framgår att det 
ska ske kontinuerlig utbildning av för- och grundskolors personal i pågående dödligt 
våld. 
 
Inom bildningsnämndens verksamhetsområde har samtliga enhetschefer utbildats i 
pågående dödligt våld (PDV) under våren 2022. Utbildningen genomfördes under 
ledning av kommunens säkerhetschef. Varje skolenhet i grundskolan har efter det 
genomfört utbildningsinsatser tillsammans med säkerhetschef och säkerhetssamordnare 
med inriktning PDV. Arbete i linje med det som motionen pekar på pågår alltså. 
 
I kommunens styrdokument för arbete med hot och våld finns inte specifikt PDV 
angivet. Att förtydliga kommunens och Bildningsnämndens styrdokument med att 
specifikt PDV ska ingå i det förebyggande och arbetet med hot och våld i förskolor och 
grundskolor skulle bidra till att rikta ett fokus på just PDV. Förvaltningen ställer sig 
positiv till att förtydliga relevanta styrdokument i linje med motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-20 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-09 
Beslut KF 2022-06-20 Motion om att utbilda kommunens skolpersonal i PDV 
Remiss – Motion utbilda kommunens skolpersonal i PDV, daterad 2022-07-13 
Motion om att utbilda kommunens skolpersonal i PDV, daterad 2022-06-20 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att uppdatera relevanta styrdokument sker genom arbetsinsatser av befintlig personal 
inom förvaltningen, vilket inte får några utökade ekonomiska konsekvenser. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram Riktlinjer för 

utbildning för övriga berörda kommunanställda i pågående dödligt våld (PDV). 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att systematisera och utvärdera 

åtgärder för att förebygga pågående dödligt våld (PDV). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

Frej Dristig (SD) och Niclas Ahlberg (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att ta fram Riktlinjer för 

utbildning för övriga berörda kommunanställda i pågående dödligt våld (PDV). 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att systematisera och utvärdera 

åtgärder för att förebygga pågående dödligt våld (PDV). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-12-20 KS 2022/311 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om att utbilda skolpersonal i PDV 
 
Dnr KS 2022/311 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, genom Frej Dristig, har lämnat in en motion om att ge berörd 
sektor i uppdrag att i relevanta styrdokument ta fram riktlinjer där det framgår att det 
ska ske kontinuerlig utbildning av för- och grundskolors personal i pågående dödligt 
våld. 
 
Inom bildningsnämndens verksamhetsområde har samtliga enhetschefer utbildats i 
pågående dödligt våld (PDV) under våren 2022. Utbildningen genomfördes under 
ledning av kommunens säkerhetschef. Varje skolenhet i grundskolan har efter det 
genomfört utbildningsinsatser tillsammans med säkerhetschef och säkerhetssamordnare 
med inriktning PDV. Arbete i linje med det som motionen pekar på pågår alltså. 
 
I kommunens styrdokument för arbete med hot och våld finns inte specifikt PDV 
angivet. Att förtydliga kommunens och Bildningsnämndens styrdokument med att 
specifikt PDV ska ingå i det förebyggande och arbetet med hot och våld i förskolor och 
grundskolor skulle bidra till att rikta ett fokus på just PDV. Förvaltningen ställer sig 
positiv till att förtydliga relevanta styrdokument i linje med motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-20 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-09 
Beslut KF 2022-06-20 Motion om att utbilda kommunens skolpersonal i PDV 
Remiss – Motion utbilda kommunens skolpersonal i PDV, daterad 2022-07-13 
Motion om att utbilda kommunens skolpersonal i PDV, daterad 2022-06-20 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att uppdatera relevanta styrdokument sker genom arbetsinsatser av befintlig personal 
inom förvaltningen, vilket inte får några utökade ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
 
 
 
David Morgardt 
Säkerhetschef 
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david.morgardt@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Sektor kommunledning 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Anders Nordgren verksamhetschef sektor bildning 
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                                            Motion (SD) 
    Kommunfullmäktige 

  Lilla Edets kommun 

 
Utbilda kommunens skolpersonal i PDV 
 
Ett samhälles förmåga att hålla ihop bygger på dess förmåga att hantera större kriser 
på ett trovärdigt sätt. Utöver coronapandemin har Lilla Edet tack och lov varit 
förskonade från kriser av större karaktär i närtid. Tyvärr går det inte att utesluta att 
den turen varar för evigt. Förr eller senare kommer något oväntat ställa allt invånarna 
tar för givet på spel. Det kan vara allt från skred, väpnad konflikt i närområdet eller 
en terroristattack likt den som inträffade i Trollhättan 2015. Den gemensamma 
nämnaren är att de sällan kommer föranmälda, vilket ställer höga krav på Lilla Edets 
kommun.  

Varje del måste naturligtvis ha någon form av förberedelse för att kunna hantera 
olika scenarion som kan uppstå vid en krissituation. Skolan är ändå att se som särskilt 
skyddsvärd, då det handlar om våra barn. Det får då ses som extra angeläget att 
det i Lilla Edets kommuns skolor, så är all personal utbildade i hur de ska hantera 
situationer vid pågående dödligt våld (PDV). Vid PDV handlar det om att rädda liv. 
Om dessa utbildningsinsatser räddar ett enda liv, så har det varit väl riktade resurser. 
Sverigedemokraterna Lilla Edet tar tydligt ställning för att vi inte har råd att tumma 
på säkerheten när det kommer till våra skolor.  

  
Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Sverigedemokraterna Lilla Edet 

 
Att: berörd sektor får i uppdrag att i relevanta styrdokument ta fram riktlinjer där 
det framgår att det ska ske kontinuerlig utbildning av för- och grundskolors personal 
i pågående dödligt våld. 

 

 

Lilla Edet den 20 juni 2022 

 
 
FrejiDristigi(SD) 
Viceigruppledare 
Ledamot av kommunfullmäktige 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-11-22 
 

 
§ 101 
Svar på motion utbilda kommunens skolpersonal i PDV 
Dnr BIN 2022/241 
 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna, genom Frej Dristig, har lämnat in en motion om att ge berörd 
sektor i uppdrag att i relevanta styrdokument ta fram riktlinjer där det framgår att det 
ska ske kontinuerlig utbildning av för- och grundskolors personal i pågående dödligt 
våld. 
 
Inom bildningsnämndens verksamhetsområde har samtliga enhetschefer utbildats i 
pågående dödligt våld (PDV) under våren 2022. Utbildningen genomfördes under 
ledning av kommunens säkerhetschef. Varje skolenhet i grundskolan har efter det 
genomfört utbildningsinsatser tillsammans med säkerhetschef och säkerhetssamordnare 
med inriktning PDV. Arbete i linje med det som motionen pekar på pågår alltså. 
 
I kommunens styrdokument för arbete med hot- och våld finns inte specifikt PDV 
angivet. Att förtydliga kommunens och bildningsnämndens styrdokument med att 
specifikt PDV ska ingå i det förebyggande och arbetet med hot- och våld i förskolor och 
grundskolor skulle bidra till att rikta ett fokus på just PDV. Förvaltningen ställer sig 
positiv till att förtydliga relevanta styrdokument i linje med motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 73/2022 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-09 
Beslut KF 2022-06-20 Motion om att utbilda kommunens skolpersonal i PDV 
Remiss – Motion utbilda kommunens skolpersonal i PDV, daterad 2022-07-13 
Motion om att utbilda kommunens skolpersonal i PDV, daterad 2022-06-20 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att uppdatera relevanta styrdokument sker genom arbetsinsatser av befintlig personal 
inom förvaltningen, vilket inte får några utökade ekonomiska konsekvenser. 
 
Yrkanden 
Johan Sösaeter Johansson (SD), Niclas Ahlberg (SD) och Andreas Freiholtz (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-11-22 
 

Beslutet expedieras till 
Sektor kommunledning 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
 David Morgardt, Säkerhetschef 
 
 

99



   

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 6 
Svar på motion om att Införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
Dnr KS 2022/310 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom med en motion 2022-06-14 med förslag om att införa ett 
kommunalt vårdnadsbidrag, så föräldrarna till barn från ett års ålder erbjuds ett 
vårdnadsbidrag då de väljer att avstå förskoleplats. 
 
1 juli 2008 infördes lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307), vilken gav 
landets kommuner rätt att införa, finansiera och administrera inom vissa ramar – 
bidraget var frivilligt för kommunerna att införa. Efter en utredning av en arbetsgrupp 
inom socialdepartementen avskaffades lagen om kommunalt vårdbidrag 2015.  
Utredningen visade att det fanns en stor skillnad i hur många män och kvinnor som 
mottog bidraget: 9 % män och 91 % kvinnor. Det fanns även skillnader i vem som 
mottog det beroende på utbildningsnivå och om mottagaren var inrikes- eller 
utrikesfödd. Den största procentsatsen var de utan eftergymnasial utbildning och de 
utrikesfödda. Statistiken visade att de som mottog vårdnadsbidraget 2012 hade sämre 
anknytning än de som valde att inte ha vårdnadsbidrag. Skälen för förslaget att avskaffa 
det kommunala vårdnadsbidraget var delvis att möjligheten att försörja sig är den faktor 
som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens 
oberoende och trygghet. Ett jämställt föräldraskap är en central målsättning för den 
ekonomiska familjepolitiken och en familjepolitik som ser både till barnens och 
föräldrarnas bästa ger också bäst förutsättningar att främja jämställdhet och barns 
uppväxtvillkor.  
 
Förskolan ska främja barns utveckling och erbjuda dem trygg omsorg och förskolan har 
visat sig ha en betydande roll i språkutvecklingen för utlandsfödda barn. Förskolan ger 
möjlighet för barn att utvecklas med andra barn och är ett stöd i barns lärande.  
 
Enligt jurist på SKR är det förbjudet för kommuner att införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag, då lagen om att frivilligt införa detta för kommunerna upphävdes 2015 
(Kommunallagen kap 2 1§). 
 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda huruvida det är förbjudet eller 
ej att införa vårdnadsbidrag, och då ange rättskälla på det. 
 
Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2008 och 
upphävdes den 1 januari 2017, och den tillkom för att skapa rättsliga förutsättningar för 
kommuner att besluta om att införa kommunala vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget var 
frivilligt för varje kommun att fatta beslut om. Speciallagstiftningen fungerade som en 
nödvändig förutsättning för de kommunala vårdnadsbidragen, eftersom kommunallagen 
annars skulle lägga hinder i vägen med hänvisning till det principiella förbudet mot stöd 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

till enskild. Det förbudet kan nämligen bara genombrytas av specialreglering – t ex i 
socialtjänstlagen (2001:453) respektive i lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter. Principen om förbud mot stöd till enskild är också bekräftad i rättspraxis. 
    
Förbudet mot stöd till enskild härleds ur den grundläggande kompetensbestämmelsen i 
2 kap 1 § kommunallagen. Den innebär sammanfattningsvis att kommuner och regioner 
har kompetens att med vissa begränsningar göra det som är av allmänt intresse. 
Bestämmelsen ger inte bara en befogenhet, den innebär också en inskränkning, i form 
av ett principiellt förbud mot att lämna understöd till enskild utan särskilt lagstöd. Stöd 
till enskilda anses annars inte vara av allmänt intresse.   
 
Det är mot denna bakgrund som lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag 
tillkom. Genom lagen skapades en befogenhet att införa ett bidrag kommunerna annars 
inte får befatta sig med. När lagen upphävdes 2017 försvann följaktligen också rätten att 
lämna kommunala vårdnadsbidrag. Det principiella förbudet mot stöd till enskild i form 
av vårdnadsbidrag genombryts inte längre av en specialreglering. Det ligger därmed inte 
längre inom ramen för den kommunala kompetensen att utge kommunala 
vårdnadsbidrag.  
 
I Ds 2015:19 ”Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas” står att läsa på s 33: 
 
”Vid införandet av det kommunala vårdnadsbidraget innebar lagen en utvidgning av 
den kommunala kompetensen och därmed ett ökat utrymme för kommunalt självstyre. 
Förslaget att slopa bidraget kan därför sägas utgöra en tillbakagång till den situation 
som rådde innan införandet av lagen d.v.s. att den utvidgning av den kommunala 
kompetensen som lagen om kommunalt vårdnadsbidrag innebär nu tas bort. Förslaget 
får som konsekvens att kommunerna inte längre kommer att kunna välja om de ska 
erbjuda sina invånare möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag eller inte”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad  
Motion av Frej Dristig (SD), undertecknad 2022-06-20. 
Svar på motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag  
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-12. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Julia Färjhages yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) och Niclas Ahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2023-01-04 KS 2022/310 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
 
Dnr KS 2022/310 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom med en motion 2022-06-14 med förslag om att införa ett 
kommunalt vårdnadsbidrag, så föräldrarna till barn från ett års ålder erbjuds ett 
vårdnadsbidrag då de väljer att avstå förskoleplats. 
 
1 juli 2008 infördes lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307), vilken gav 
landets kommuner rätt att införa, finansiera och administrera inom vissa ramar – 
bidraget var frivilligt för kommunerna att införa. Efter en utredning av en arbetsgrupp 
inom socialdepartementen avskaffades lagen om kommunalt vårdbidrag 2015.  
Utredningen visade att det fanns en stor skillnad i hur många män och kvinnor som 
mottog bidraget: 9 % män och 91 % kvinnor. Det fanns även skillnader i vem som 
mottog det beroende på utbildningsnivå och om mottagaren var inrikes- eller 
utrikesfödd. Den största procentsatsen var de utan eftergymnasial utbildning och de 
utrikesfödda. Statistiken visade att de som mottog vårdnadsbidraget 2012 hade sämre 
anknytning än de som valde att inte ha vårdnadsbidrag. Skälen för förslaget att avskaffa 
det kommunala vårdnadsbidraget var delvis att möjligheten att försörja sig är den faktor 
som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens 
oberoende och trygghet. Ett jämställt föräldraskap är en central målsättning för den 
ekonomiska familjepolitiken och en familjepolitik som ser både till barnens och 
föräldrarnas bästa ger också bäst förutsättningar att främja jämställdhet och barns 
uppväxtvillkor.  
 
Förskolan ska främja barns utveckling och erbjuda dem trygg omsorg och förskolan har 
visat sig ha en betydande roll i språkutvecklingen för utlandsfödda barn. Förskolan ger 
möjlighet för barn att utvecklas med andra barn och är ett stöd i barns lärande.  
 
Enligt jurist på SKR är det förbjudet för kommuner att införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag, då lagen om att frivilligt införa detta för kommunerna upphävdes 2015 
(Kommunallagen kap 2 1§). 
 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda huruvida det är förbjudet eller 
ej att införa vårdnadsbidrag, och då ange rättskälla på det. 
 
Lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2008 och 
upphävdes den 1 januari 2017, och den tillkom för att skapa rättsliga förutsättningar för 
kommuner att besluta om att införa kommunala vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget var 
frivilligt för varje kommun att fatta beslut om. Speciallagstiftningen fungerade som en 
nödvändig förutsättning för de kommunala vårdnadsbidragen, eftersom kommunallagen 

103



   

sid 2/2 

annars skulle lägga hinder i vägen med hänvisning till det principiella förbudet mot stöd 
till enskild. Det förbudet kan nämligen bara genombrytas av specialreglering – t ex i 
socialtjänstlagen (2001:453) respektive i lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter. Principen om förbud mot stöd till enskild är också bekräftad i rättspraxis. 
    
Förbudet mot stöd till enskild härleds ur den grundläggande kompetensbestämmelsen i 
2 kap 1 § kommunallagen. Den innebär sammanfattningsvis att kommuner och regioner 
har kompetens att med vissa begränsningar göra det som är av allmänt intresse. 
Bestämmelsen ger inte bara en befogenhet, den innebär också en inskränkning, i form 
av ett principiellt förbud mot att lämna understöd till enskild utan särskilt lagstöd. Stöd 
till enskilda anses annars inte vara av allmänt intresse.   
 
Det är mot denna bakgrund som lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag 
tillkom. Genom lagen skapades en befogenhet att införa ett bidrag kommunerna annars 
inte får befatta sig med. När lagen upphävdes 2017 försvann följaktligen också rätten att 
lämna kommunala vårdnadsbidrag. Det principiella förbudet mot stöd till enskild i form 
av vårdnadsbidrag genombryts inte längre av en specialreglering. Det ligger därmed inte 
längre inom ramen för den kommunala kompetensen att utge kommunala 
vårdnadsbidrag.  
 
I Ds 2015:19 ”Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas” står att läsa på s 33: 
 
”Vid införandet av det kommunala vårdnadsbidraget innebar lagen en utvidgning av 
den kommunala kompetensen och därmed ett ökat utrymme för kommunalt självstyre. 
Förslaget att slopa bidraget kan därför sägas utgöra en tillbakagång till den situation 
som rådde innan införandet av lagen d.v.s. att den utvidgning av den kommunala 
kompetensen som lagen om kommunalt vårdnadsbidrag innebär nu tas bort. Förslaget 
får som konsekvens att kommunerna inte längre kommer att kunna välja om de ska 
erbjuda sina invånare möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag eller inte”. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion av Frej Dristig (SD): ”Inför ett kommunalt vårdnadsbidrag” undertecknad 2022-
06-20. 
Svar på motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag Dnr KS 2022/310. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-12. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Jörgen Karlsson, ekonomichef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Berg, verksamhetschef förskola 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
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                                            Motion (SD) 
    Kommunfullmäktige 

  Lilla Edets kommun 

 

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

  
Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Sverigedemokraterna Lilla Edet 

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

 
 

Lilla Edet den 20 juni 2022 

 
 
FrejiDristigi(SD) 
Viceigruppledare 
Ledamot av kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 174 
Svar på motion om att Införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
Dnr KS 2022/310 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom med en motion 2022-06-14 med förslag om att införa ett 
kommunalt vårdnadsbidrag, så föräldrarna till barn från ett års ålder erbjuds ett 
vårdnadsbidrag då de väljer att avstå förskoleplats. 
 
1 juli 2008 infördes lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307), vilken gav 
landets kommuner rätt att införa, finansiera och administrera inom vissa ramar – 
bidraget var frivilligt för kommunerna att införa. Efter en utredning av en arbetsgrupp 
inom socialdepartementen avskaffades lagen om kommunalt vårdbidrag 2015.  
Utredningen visade att det fanns en stor skillnad i hur många män och kvinnor som 
mottog bidraget: 9 % män och 91 % kvinnor. Det fanns även skillnader i vem som 
mottog det beroende på utbildningsnivå och om mottagaren var inrikes- eller 
utrikesfödd. Den största procentsatsen var de utan eftergymnasial utbildning och de 
utrikesfödda. Statistiken visade att de som mottog vårdnadsbidraget 2012 hade sämre 
anknytning än de som valde att inte ha vårdnadsbidrag. Skälen för förslaget att avskaffa 
det kommunala vårdnadsbidraget var delvis att möjligheten att försörja sig är den faktor 
som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens 
oberoende och trygghet. Ett jämställt föräldraskap är en central målsättning för den 
ekonomiska familjepolitiken och en familjepolitik som ser både till barnens och 
föräldrarnas bästa ger också bäst förutsättningar att främja jämställdhet och barns 
uppväxtvillkor.  
 
Förskolan ska främja barns utveckling och erbjuda dem trygg omsorg och förskolan har 
visat sig ha en betydande roll i språkutvecklingen för utlandsfödda barn. Förskolan ger 
möjlighet för barn att utvecklas med andra barn och är ett stöd i barns lärande.  
 
Enligt jurist på SKR är det förbjudet för kommuner att införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag, då lagen om att frivilligt införa detta för kommunerna upphävdes 2015 
(Kommunallagen kap 2 1§). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-29 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-11 
Motion av Frej Dristig (SD)  
 
  

106



   

 

Kommunfullmäktige protokoll 2022-12-12 
 

Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med uppdrag att utreda 
huruvida det är förbjudet eller ej att införa vårdnadsbidrag, och då ange rättskälla på de, 
och i andra hand bifall till motionen. 
 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att utreda huruvida det är förbjudet eller 
ej att införa vårdnadsbidrag, och då ange rättskälla på det. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Marianne Piiroinen, personalchef 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-29 
 

 
§ 209 
Svar på motion om att Införa ett kommunalt vårdnadsbidrag 
Dnr KS 2022/310 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom med en motion 2022-06-14 med förslag om att införa ett 
kommunalt vårdnadsbidrag, så föräldrarna till barn från ett års ålder erbjuds ett 
vårdnadsbidrag då de väljer att avstå förskoleplats. 
 
1 juli 2008 infördes lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307), vilken gav 
landets kommuner rätt att införa, finansiera och administrera inom vissa ramar – 
bidraget var frivilligt för kommunerna att införa. Efter en utredning av en arbetsgrupp 
inom socialdepartementen avskaffades lagen om kommunalt vårdbidrag 2015.  
Utredningen visade att det fanns en stor skillnad i hur många män och kvinnor som 
mottog bidraget: 9 % män och 91 % kvinnor. Det fanns även skillnader i vem som 
mottog det beroende på utbildningsnivå och om mottagaren var inrikes- eller 
utrikesfödd. Den största procentsatsen var de utan eftergymnasial utbildning och de 
utrikesfödda. Statistiken visade att de som mottog vårdnadsbidraget 2012 hade sämre 
anknytning än de som valde att inte ha vårdnadsbidrag. Skälen för förslaget att avskaffa 
det kommunala vårdnadsbidraget var delvis att möjligheten att försörja sig är den faktor 
som har störst betydelse för familjernas ekonomi och för den enskilde individens 
oberoende och trygghet. Ett jämställt föräldraskap är en central målsättning för den 
ekonomiska familjepolitiken och en familjepolitik som ser både till barnens och 
föräldrarnas bästa ger också bäst förutsättningar att främja jämställdhet och barns 
uppväxtvillkor.  
 
Förskolan ska främja barns utveckling och erbjuda dem trygg omsorg och förskolan har 
visat sig ha en betydande roll i språkutvecklingen för utlandsfödda barn. Förskolan ger 
möjlighet för barn att utvecklas med andra barn och är ett stöd i barns lärande.  
 
Enligt jurist på SKR är det förbjudet för kommuner att införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag, då lagen om att frivilligt införa detta för kommunerna upphävdes 2015 
(Kommunallagen kap 2 1§). 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-11 
Motion av Frej Dristig (SD)  
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med uppdrag att utreda 
huruvida det är förbjudet eller ej att införa vårdnadsbidrag, och då ange rättskälla på de, 
och i andra hand bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-29 
 

Andreas Feiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Peter Spjuth (V) yrkar avslag på återremissen och bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutgång fastställs: 
Ja-röst för idag 
Nej-röst för återremiss 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C) X   
Mona Burås Dieng (S) X   
Zara Blidevik (M) X   
Marie-Louise Nielsen (KD) X   
Michelle Winkel (L) X   
Jörgen Andersson (C) X   
Kjell Johansson (S) X   
Peter Spjuth (V) X   
Frej Dristig (SD)  X  
Jari Kalliomäki (SD)  X  
Andreas Freiholtz (SD)  X  
 8 3  

 
Kommunstyrelsen har således beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden frågar då arbetsutskottets förslag mot Frej Dristigs yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutgång fastställs: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för Frej Dristigs yrkande 
 

 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C) X   
Mona Burås Dieng (S) X   
Zara Blidevik (M) X   
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Kommunstyrelsen protokoll 2022-11-29 
 

Marie-Louise Nielsen (KD) X   
Michelle Winkel (L) X   
Jörgen Andersson (C) X   
Kjell Johansson (S) X   
Peter Spjuth (V) X   
Frej Dristig (SD)  X  
Jari Kalliomäki (SD)  X  
Andreas Freiholtz (SD)  X  
 8 3  

 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD) och Jari Kalliomäki (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 8 
Uppföljning lokalförsörjningsplan 2023 
Dnr KS 2023/31 
 
Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan 2023 antogs 2022-02-22 av Kommunstyrelsen som underlag till 
budgetberedningens arbete inför Mål och resursplan 2023. Kommunstyrelsen uppdrog 
samtidigt till förvaltningen att uppdatera de redan antagna Riktlinjer för lokalförsörjning 
samt uppdatera den processbeskrivning där processen, från att behovet av lokal uppstår 
till att lokal är färdigställd, beskrivs. Denna process har presenterats för Strategiska 
lokalgruppen, där alla sektorer samt AB EdetHus är representerade, samt för 
kommunstyrelsen av kommunchefen under hösten 2022. 
 
I ”Uppföljning lokalförsörjningsplan 2023” redovisas en uppföljning på de 
åtgärdsförslag som angavs i Lokalförsörjningsplan 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Lokalförsörjningsplan 2023 innebär inte några ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Uppföljningen av antagen lokalförsörjningsplan 2023 är en viktigt del i att på kort och 
lång sikt tillse att kommunens lokalplanering faller ut i enlighet med antagen plan för att 
skapa rätt förutsättningar för viktiga samhällsfunktioner utvecklas i rätt tid.   
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljningen av lokalförsörjningsplan 2023. 
2. Arbetsutskottet uppdrar åt kommunchefen att revidera uppföljningen av 

Lokalförsörjningsplan 2023 innan utskick till kommunstyrelsen. 
 
Beslut 

1. Arbetsutskottet uppdrar åt kommunchefen att revidera Lokalförsörjningsplan 
2023 innan utskick till kommunstyrelsen. 

 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023.  
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Beslutet expedieras till: 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2023-01-24 KS 2023/31 
 
 

 
 
 

  
Uppföljning av Lokalförsörjningsplan 2023 
 
Dnr KS 2023/31 
 
Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplan 2023 antogs 2022-02-22 av Kommunstyrelsen som underlag till 
budgetberedningens arbete inför Mål och resursplan 2023. Kommunstyrelsen uppdrog 
samtidigt till förvaltningen att uppdatera de redan antagna Riktlinjer för lokalförsörjning 
samt uppdatera den processbeskrivning där processen, från att behovet av lokal uppstår 
till att lokal är färdigställd, beskrivs. Denna process har presenterats för Strategiska 
lokalgruppen, där alla sektorer samt AB EdetHus är representerade, samt för 
kommunstyrelsen av kommunchefen under hösten 2022. 
 
I ”Uppföljning lokalförsörjningsplan 2023” redovisas en uppföljning på de 
åtgärdsförslag som angavs i Lokalförsörjningsplan 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-24 
Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen av Lokalförsörjningsplan 2023 innebär inte några ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Sociala konsekvenser 
Uppföljningen av antagen lokalförsörjningsplan 2023 är en viktigt del i att på kort och 
lång sikt tillse att kommunens lokalplanering faller ut i enlighet med antagen plan för att 
skapa rätt förutsättningar för viktiga samhällsfunktioner utvecklas i rätt tid.   
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023. 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchef, Elisabeth Linderoth 
 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Chef sektor samhälle, Karin Holmström 
Chef sektor social, Lotte Mossudd 
Tf chef sektor bildning, Håkan Sundberg 
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Syfte 
Detta dokument syftar till att ge en uppföljning av de åtgärdsförslag som angavs i 
Lokalförsörjningsplan 2023 (KS 2021/407). 

Lokalförsörjningsplan 2023 antogs 2022-02-22 §24 av Kommunstyrelsen, som underlag till 
budgetberedningens arbete inför Mål– och resursplan 2023. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt till 
förvaltningen att uppdatera antagna Riktlinjer för lokalförsörjning samt att uppdatera 
Investeringsprocessen, där processen från att behovet av lokal uppstår till att lokal är färdigställd, 
beskrivs. Denna har presenterats för Strategiska lokalgruppen där alla sektorer samt AB EdetHus är 
representerade samt för kommunstyrelsen av kommunchefen under hösten 2022. 
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Kommunstyrelsens åtgärdsförslag 
Åtgärder Slutdatum Preliminär 

kostnadspåverkan 
Kommentar Uppföljning 

1. Byggnation av ny brandstation  2023 72 mkr 
 

Pågående lokaluppdrag i 
MoR 2022. 
Lokaliseringsutredning är 
utförd. AB EdetHus 
fastighet Juno 1 bedöms 
som lämpligaste platsen. 
AB EdetHus har fått i 
uppdrag att räkna på hyra 
och drift utifrån given 
investeringsram och 
avveckling av befintlig 
brandstation. AB EdetHus 
får i uppdrag av KS att ta 
fram 
lokalplaneringsunderlag 
för vidare beslut i KS 
gällande projektering. 
Kostnad behöver tas in i 
budget 2023.  

Utredning och projektering pågår via EdetHus via en 
upphandlad partnering och ett FAS1 kontrakt är 
tecknat.  
Kommande FAS2 kontrakt kommer till KS för 
beslut under våren 2023. Byggstart är planerad till 
tidig höst 2023 med färdigställande under hösten 
2024.    
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Bildningsnämndens åtgärdsförslag 
Åtgärder Slutdatum Preliminär 

kostnadspåverkan 
Kommentar Uppföljning 

2. Tillse byggnation av ny 
förskola om 8 avdelningar 
på Ström. 

2023 Kostnadsexempel: 
Helårskostnad hyra ca 
4 mnkr. Siffran är 
preliminär, exakt siffra 
presenteras senast i 
samband med 
kontraktsskrivning och 
beslut i nämnd. 
Åtgärden kommer att 
belasta 
bildningsnämndens 
driftskostnad från 
2023. 

Pågående lokaluppdrag i MoR 
2022. 
Förskolan uppförs och ägs av annan 
aktör än kommunen. 
Bildningsnämnden har under hösten 
2021 slutgiltigt berett frågan och 
klartecken för byggnation gavs av 
Bildningsnämnden 220125. 
Tidsplanen har flyttats något på 
grund av att marken behöver pålas. 
Öppningsdatum av förskolan nu är 
årsskiftet 2023/24. 
Detaljplanarbete pågår.  

Projektet löper på och projekteringen är 
klar. Dock är projektet försenat då 
byggnationen är direkt berörd av att 
pågående detaljplan antas och vinner laga 
kraft. Förskolan planeras färdigställas under 
hösten 2024 men det förutsätter att 
detaljplanen vinner laga kraft under tidig 
vår 2023.  

3. Utöka Strömskolans 
kapacitet genom om- eller 
tillbyggnation  

2023 Kostnad: Investering 
för EdetHus AB 
24 850 tkr 
Årlig hyreskostnad för 
Bildningsnämnden 
exkl. el, värme och 
vatten ökar med: 
1 404tkr. Denna 
hyreskostnad skulle 
innebära att 
kvadratmeterhyran för 
hela Strömskolan ökar 
till 1031 kr/år. 

Pågående lokaluppdrag i MoR 
2022. 
Beslut togs i KF:s MoR 2022 om 
att uppdra BIN att starta 
tillbyggnation av Strömskolan för 
att öka elevkapaciteten.  
Då befolkningsprognos 2021–
2030 version 2 skrev ner det 
förväntade antalet elever på 
Ström behöver BIN fördjupa 
utredningen kring behoven innan 
de går vidare med 
projekteringsbeslut för 
utbyggnation av Strömskolan.  

Utredning och projektering pågår via 
EdetHus och en upphandlad partnering. 
FAS1 kontrakt är tecknat. Kommande 
FAS2 kontrakt kommer till KS för beslut 
under 2023.   
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Sektorsövergripande åtgärdsförslag 
Åtgärder Slutdatum Preliminär 

kostnadspåverkan 
Kommentar Uppföljning 

4. Idrottshall i 
Fuxernaområdet 

2023 Investeringskostnad ca 
40 mkr. Årlig 
hyreskostnad 2 640 tkr, 
vilken fördelas mellan 
Bildningsnämnden 
(1 056 tkr) och 
Samhällsnämnden 
(1 584 tkr) 

Berör SAN och BIN 
Pågående lokaluppdrag i MoR 2022. 
KF fattade beslut i MoR 2022 att uppdra 
BIN att, i samråd med SAN, starta 
projektering och byggnation av en 
idrottshall med inomhusmått 20x40 meter 
med tillhörande omklädningsrum.  
BIN och SAN har fastställt 
verksamhetsprogram och 
lokalplaneringsunderlag är under 
framtagande tillsammans med AB 
EdetHus.  
Då verksamhetsprogrammet till skillnad 
från lokaluppdraget innefattar läktare och 
åskådarutrymmen kommer 
lokalplaneringsunderlaget troligtvis 
avvika från lokaluppdraget. Beslut om 
projektering ska därmed fattas av KS. 
Beräknad öppning är aug 2023.  

Projektet löper på med utredningar 
och projektering via EdetHus och en 
upphandlad part. FAS1 kontrakt är 
tecknat och innan FAS2 kontrakt för 
byggstart tecknas ska ärendet för 
beslut i KS. 
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§ 9 
Kommunstyrelsens underlag till Lokalförsörjningsplan 2024 
Dnr KS 2023/28 
 
Sammanfattning 
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder inklusive 
Kommunstyrelsen upprätta underlag till lokalförsörjningsplan varje år till en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 
 
Underlagen till lokalförsörjningsplanen ska innehålla:  

• En förteckning över de lokaler som nämnden hyr, äger eller på annat sätt 
förfogar över.  

• En beskrivning av nämndens nuvarande behov av lokaler och en prognos över 
hur behovet förväntas utvecklas.  

• Förslag på åtgärder för att möta behovsutvecklingen. 
 
Detta underlag utgör Kommunstyrelsens bidrag till processen för Kommunens 
Lokalförsörjningsplan 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-24 
Kommunstyrelsens underlag till lokalförsörjningsplan 2024, daterad 2023-01-23 
Nuläge lokalförsörjning  
Underlag Kommunens lokalförsörjningsplan 2024 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i samband med underlaget till lokalförsörjning. 
 
Sociala konsekvenser 
Att arbeta gemensamt med lokalförsörjning på ett strategiskt och systematiskt sätt är 
viktigt för att säkerställa en god och långsiktig planering av de kommunala 
verksamheternas utveckling. 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen antar underlag till kommande lokalförsörjningsplan. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar underlag till kommande lokalförsörjningsplan. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2023-01-24 KS 2023/28 
 
 

 
 
 

    
Kommunstyrelsens underlag till Lokalförsörjningsplan 2024 
 
Dnr KS 2023/28 
 
Sammanfattning 
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder inklusive 
Kommunstyrelsen upprätta underlag till lokalförsörjningsplan varje år till en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 
 
Underlagen till lokalförsörjningsplanen ska innehålla:  

• En förteckning över de lokaler som nämnden hyr, äger eller på annat sätt 
förfogar över.  

• En beskrivning av nämndens nuvarande behov av lokaler och en prognos över 
hur behovet förväntas utvecklas.  

• Förslag på åtgärder för att möta behovsutvecklingen. 
 
Detta underlag utgör Kommunstyrelsens bidrag till processen för Kommunens 
Lokalförsörjningsplan 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-24 
Kommunstyrelsens underlag till lokalförsörjningsplan 2024, daterad 2023-01-23 
Nuläge lokalförsörjning  
Underlag Kommunens lokalförsörjningsplan 2024 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i samband med underlaget till lokalförsörjning. 
 
Sociala konsekvenser 
Att arbeta gemensamt med lokalförsörjning på ett strategiskt och systematiskt sätt är 
viktigt för att säkerställa en god och långsiktig planering av de kommunala 
verksamheternas utveckling. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen som ett underlag till kommande 
lokalförsörjningsplan. 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchef, Elisabeth Linderoth 
Ekonomichef, Jörgen Karlsson 
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Version: 1.0 
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Utgångspunkter och förutsättningar 
Detta dokument syftar till att i enlighet med kommunens riktlinjer för lokalförsörjning beskriva 
Kommunstyrelsens lokalers yta, kapacitet, beläggning, lokalisering, kostnad och 
kontraktsförhållanden. Vidare syftar detta underlag till att beskriva Kommunstyrelsens nuvarande 
behov av lokaler samt till att prognostisera behovsutvecklingen. Slutligen syftar detta underlag till att 
föreslå åtgärder till Kommunens Lokalförsörjningsplan som ska beslutas inför 2024 års budgetprocess. 

Kommunstyrelsens behov av lokaler är avhängigt storleken av den centrala kommunala 
organisationen. Det finns rimligtvis ett samband mellan befolkningens storlek och antalet 
tjänstepersoner som behövs på sådana positioner, men sambandet bedöms i dagsläget vara svårt att 
fastställa. Kommunens ekonomiska förutsättningar, beslut om att bedriva verksamheter i egen eller 
extern regi, samt prioriteringar mellan administrativa funktioner och personal i kommunens 
kärnverksamheter bedöms få större påverkan på Kommunstyrelsens lokalbehov än den förväntade 
befolkningstillväxten. Detta underlag innehåller därför inte en behovsprognostisering utifrån förväntad 
befolkningstillväxt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att utföra kommunens åtaganden i särskilda uppgifter som angivits av 
Kommunfullmäktige (KS 2018/446). För dessa ändamål förfogar Kommunstyrelsen över ett antal 
lokaler som används av andra än Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bär även, enligt ”Regler för 
hantering av omställningslokaler” (KS 2010-03-31 §54) en del eller hela kostnaden för lokaler som 
sagts upp av nämnder. I samband med att Kommunstyrelsen övertar kostnaden övertar 
Kommunstyrelsen även besittningsrätten över lokalen samt rätten att besluta om dess fortsatta 
användning. 

Kommunstyrelsens lokaler 

Detaljerad lista av Kommunstyrelsens nuvarande lokaler framgår av bifogad bilaga Nuläge lokaler. 
Lokalerna består i dagsläget av kommunhuset, Erngrenska villan, Varvet, förråd på Göta, 
Brandstationen samt stationshuset.  

Kommunhuset 
Kommunhuset är beläget i centrala Lilla Edet. 2019 köptes fastigheten av Samhällsbyggnadsbolaget, 
SBB, som sedan dess är hyresvärd för huset. Byggnadens area består av drygt 5 000 kvm, varav 
Kommunstyrelsen bekostar hyran av knappt 4 000 kvm. Kommunstyrelsen bekostar således merparten 
av hyran för Lilla Edets kommunhus. Det innebär att Kommunstyrelsen, till skillnad från andra 
nämnder, bekostar lokaler som används av andra. Övriga ytor i kommunhuset hyrs enligt separata 
avtal av Samhällsnämnden och Socialnämnden. 

Kommunstyrelsens behov av lokaler är beroende av storleken på den centrala kommunala 
organisationen. Upplevelsen är att det saknas kontorsplatser i kommunhuset samtidigt som 
distansarbete kvarstår i större utsträckning, vilket gör att det är svårt att fastställa det exakta behovet då 
arbetsplatser står tomma vid flera tillfällen. För skapa ett kontor med ett bra lokalutnyttjande bör en 
utredning/riktlinje för nyttjande av kontorsutrymmen tas fram som skapar förutsättningar samt främjar 
samutnyttjande av kontorsplatser i en tid av mycket distansarbete.  
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Brandstationen 
Brandstationen är idag fullt nyttjad av Räddningstjänsten Stor Göteborg, RSG, samt ambulansen. När 
ny brandstation står klar kommer största delen av lokalerna tomställas och hyreskostnaden övergå till 
kommunstyrelsen. EdetHus har idag ett planavtal i syfte att utreda möjligheterna till annan permanent 
användning av fastigheten. Parallellt med detaljplanens arbete bör även en utredning av 
samlokalisering av lämpliga verksamheter inom koncernen som med fördel kan placeras i lokalerna.  

Varvet  
Varvet har sedan mitten på 2022 används som flyktingboende för Ukrainare i enlighet med 
massflyktingdirektivet. Lokalerna planeras fortsätta användas på samma sätt under 2023.  

Förrådet Göta  
Förrådet i Göta används som förråd för kommunen i olika sammanhang. Under pandemin användes 
det som utökat lager för bla lokalvården m.m. och nu är användningen utökad till att också nyttjas av 
frivilliga resursgruppen.   

Erngrenska villan 
Erngrenska villan är belägen inom Fuxernaskolans område och ingår i ett det totala hyreskontraktet. 
Dess hyreskostnad kalkyleras utifrån det övergripande hyreskontrakt som täcker hela Fuxernaskolans 
område. Erngrenska villan har tidigare använts av fackliga organisationer men har sedan deras flytt till 
stationshuset, stått tom. Erngrenska villan är renoverad och klar för inflyttning och rymmer ca fyra 
arbetsplatser dit medarbetare från sektor samhälle planerar flytta in under februari 2023. I samband 
med det övergår hyreskostnaden från kommunstyrelsen till samhällsnämnden.  

Stationshuset 
Stationshuset är belägen inom Fuxernaskolans område och ingår i ett det totala hyreskontraktet. Dess 
hyreskostnad kalkyleras utifrån det övergripande hyreskontrakt som täcker hela Fuxernaskolans 
område. I dagsläget sitter de fackliga organisationerna i lokalen.  

Åtgärder och pågående uppdrag 
Kommunstyrelsen föreslår följande åtgärder till kommunens lokalförsörjningsplan 2024.  

• Utredning/riktlinje för nyttjande av kontorsutrymmen 
• Utredning av samlokalisering av lämpliga verksamheter inom koncernen 
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Lokal/Projekt Hyreskostnad     
(kr/år)

Lokalarea
(kvm)

Årshyra
(kr/kvm/år)

Brukare
(antal)

Teknisk kapacitet
(beskriv) 

Verksamhetskapacitet
(beskriv)

Kontraktstid
(datum)

Uppsägning
(datum)

Uppfylls lagkrav
Ja/Nej

Motiverar nyttan kostnaderna
Ja/Nej

Kommunhuset       4 897 100       3 951            1 239              130                       140  Kontor samt förråd 2026  Ja  Ja 

Brandstationen          555 005       1 180               470                32                         32  Ändamål endast brandstation 2027-08-31  Tveksamt  Ja 

Varvet       1 545 044          715            2 161                16                         25  Tf  bygglov flyktingboende 2025-05-31  Tveksamt  Nej 

Förråd Göta            31 000            90               344  -  -  Endast förråd och lager Tills vidare  Ja  Ja 

Erngrenska villan          248 244            85            2 921 0                           4  Kontor  Ej fristående  Ja  Nej 

Stationshuset          248 848          270               922                10                         10  Kontor  Ej fristående  Ja  Ja 

Nuläge lokaler
Samtliga kolumner ska fyllas i.
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Lokal/projekt Beskrivning projekt Beslutad 
av nämnd?
Ja/Nej

Antal 
brukare 
(antal)

Behov 
areal 
(kvm)

Färdigställt 
projekt 
(årtal)

Beslutad 
av nämnd?
Ja/Nej

Är projektet 
ramhöjand? 
Ja/Nej

Ekonomisk 
uppskattning 
investering
(Mkr)

Hyreskostnads 
beräkning     
(tkr/år)

Hyreskostnads 
beräkning 
(kr/kvm/år)

Driftkostnads 
beräkning 
(tkr/år)

Färdigställt 
projekt 
(årtal)

Entrepren 
adform

Projekt- 
ägare 
(Framtida 
ägare) 

Behov 
framtida 
utredningar

2024
(Mkr)

2025
(Mkr)

2026
(Mkr)

2027
(Mkr)

Senare 
(Mkr)

Summa 
investering 
(Mkr)

Brandstation Byggnation av ny brandstation Ja 40 2000 2023 Ja Ja 72 3490 1745
0 kr (driften 
ligger hos RSG)

2024 TE EdetHus

Nej. 
Projektering 
pågår och ska 
färdigställas.

72 72

Underlag till Kommunens lokalförsörjningsplan
Samtliga kolumner ska fyllas i.

Behovsbes
krivning

Lokaliseringsutredning
Tidplan för 
genomförande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
§ 10 
Lokalförsörjningsplan för Lilla Edets kommun 2024 
Dnr KS 2023/29 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta och besluta om Kommunens 
lokalförsörjningsplan. Planen ska utgöra underlag till kommunens Mål– och resursplan. 
 
Planen ska innehålla en sammanfattande nulägesbeskrivning och behovsprognos för 
respektive nämnd samt en prioritering, och om nödvändigt en justering, av nämndernas 
föreslagna lokalåtgärder. 
 
Under hösten 2022 uppdaterades Riktlinjer för lokalförsörjning samt 
Investeringsprocessen för lokaler. Kommunchefen fastställde uppdaterade 
processbeskrivningen och förankrade den i lokalförsörjningsgruppen och samtliga 
nämnder under hösten 2022. 
 
För att möjliggöra för en prioritering av de åtgärdsförslag som angetts till 
Lokalförsörjningsplan 2024 har målsättningen varit att kategorisera dessa utifrån den 
fastställda Investeringsprocessen samt att säkerställa att de åtgärderna inte varit 
upptagna i tidigare Mål och resursplan vad gäller utökade drifts- eller 
investeringsmedel.  
 
Förvaltningens förslag på åtgärder redovisas i bifogad bilaga ”Bilaga Kommunens 
lokalförsörjningsplan 2024”. Nämndernas förslag till åtgärder finns redovisade i 
respektive nämnds protokoll samt i samlad form i bilaga ”Underlag från nämnder till 
Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024”.  
 
Förvaltningen och sektorernas arbete inför Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 
följer inte den uppdaterade investeringsprocessen i alla delar vilket gör att samtliga 
sektorer måste arbeta mer nogsamt och mer strategiskt kommande år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-24 
Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024  
Bilaga Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024  
Underlag från nämnder till Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 
Samhällsnämndens protokoll §161 
Socialnämndens protokoll §143 
Bildningsnämndens protokoll §113 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna innebär i olika omfattning kostnader vid planering, utredning 
samt genomförandet, antingen som investeringar och driftkostnader eller som 
hyreshöjande åtgärder.  
 
Sociala konsekvenser 
Kommunens Lokalförsörjningsplan innehåller åtgärdsförslag för lokaler i kommunen 
som i varierande grad påverkar eller påverkas av verksamheter, brukare och utövare. 
Riktlinjer för lokalförsörjning anger bland annat att kommunens lokaler ska uppfylla 
lagkrav, tillgodose verksamheters och brukares behov samt tillhandahålla god fysisk 
arbetsmiljö för alla som verkar och vistas i lokalerna.  
 
Att arbeta gemensamt och nämndsöverskridande med lokalförsörjning på ett strategiskt 
och systematiskt sätt är viktigt för att säkerställa en god och långsiktig planering av de 
kommunala verksamheternas utveckling. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD)  

1. Kommunstyrelsen antar Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 med 
tillhörande bilaga som underlag till budgetberedningens arbete inför Mål och 
resursplan 2024. 

2. Arbetsutskottet uppdrar åt kommunchef att lägga till byggnation av en ny 
högstadieskola i Lödöse, som ska påbörjas senast då den nya F-6 skolan står 
invigd. 

 
Niclas Ahlberg (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Julia Färjhage (C)  
Kommunstyrelsen antar Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 med tillhörande 
bilaga som underlag till budgetberedningens arbete inför Mål och resursplan 2024. 
 
Julia Färjhage (C) yrkar avslag på Frej Dristigs tilläggsyrkande i punkt 2. 
 
Mona Burås Dieng (S) tillstyrker Julia Färjhages båda yrkanden. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta 
kommunens lokalförsörjningsplan 2024. 
 
Därefter frågar ordföranden om arbetsutskottet bifaller eller avslår Frej Dristigs punkt 2 
och finner att punkten avslås. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2023-02-07 
 

 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för bifall till Frej Dristigs punkt 2 
Nej-röst för avslag på Frej Dristigs punkt 2 
 
Vid omröstningen avges 2 ja-röster (Frej Dristig och Niclas Ahlberg) och 3 nej-röster 
(Julia Färjhage, Mona Burås Dieng och Anne-Lie Palm) och arbetsutskottet har därmed 
avslagit Frej Dristigs punkt 2. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 med tillhörande 
bilaga som underlag till budgetberedningens arbete inför Mål och resursplan 2024. 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD) och Niclas Ahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2023-01-24 KS 2023/29 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 
 
Dnr KS 2023/29 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta och besluta om Kommunens 
lokalförsörjningsplan. Planen ska utgöra underlag till kommunens Mål– och resursplan. 
 
Planen ska innehålla en sammanfattande nulägesbeskrivning och behovsprognos för 
respektive nämnd samt en prioritering, och om nödvändigt en justering, av nämndernas 
föreslagna lokalåtgärder. 
 
Under hösten 2022 uppdaterades Riktlinjer för lokalförsörjning samt 
Investeringsprocessen för lokaler. Kommunchefen fastställde uppdaterade 
processbeskrivningen och förankrade den i lokalförsörjningsgruppen och samtliga 
nämnder under hösten 2022. 
 
För att möjliggöra för en prioritering av de åtgärdsförslag som angetts till 
Lokalförsörjningsplan 2024 har målsättningen varit att kategorisera dessa utifrån den 
fastställda Investeringsprocessen samt att säkerställa att de åtgärderna inte varit 
upptagna i tidigare Mål och resursplan vad gäller utökade drifts- eller 
investeringsmedel.  
 
Förvaltningens förslag på åtgärder redovisas i bifogad bilaga ”Bilaga Kommunens 
lokalförsörjningsplan 2024”. Nämndernas förslag till åtgärder finns redovisade i 
respektive nämnds protokoll samt i samlad form i bilaga ”Underlag från nämnder till 
Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024”.  
 
Förvaltningen och sektorernas arbete inför Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 
följer inte den uppdaterade investeringsprocessen i alla delar vilket gör att samtliga 
sektorer måste arbeta mer nogsamt och mer strategiskt kommande år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-24 
Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024  
Bilaga Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024  
Underlag från nämnder till Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 
Samhällsnämndens protokoll §161 
Socialnämndens protokoll §143 
Bildningsnämndens protokoll §113 
 

129



   

sid 2/2 

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna innebär i olika omfattning kostnader vid planering, utredning 
samt genomförandet, antingen som investeringar och driftkostnader eller som 
hyreshöjande åtgärder.  
 
Sociala konsekvenser 
Kommunens Lokalförsörjningsplan innehåller åtgärdsförslag för lokaler i kommunen 
som i varierande grad påverkar eller påverkas av verksamheter, brukare och utövare. 
Riktlinjer för lokalförsörjning anger bland annat att kommunens lokaler ska uppfylla 
lagkrav, tillgodose verksamheters och brukares behov samt tillhandahålla god fysisk 
arbetsmiljö för alla som verkar och vistas i lokalerna.  
 
Att arbeta gemensamt och nämndsöverskridande med lokalförsörjning på ett strategiskt 
och systematiskt sätt är viktigt för att säkerställa en god och långsiktig planering av de 
kommunala verksamheternas utveckling. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 med tillhörande 
bilaga som underlag till budgetberedningens arbete inför Mål och resursplan 2024. 
 
 
 
Elisabeth Linderoth 
Kommunchef 
elisabeth.linderoth@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Kommunchef, Elisabeth Linderoth 
Ekonomichef, Jörgen Karlsson  
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Chef sektor samhälle, Karin Holmström 
Chef sektor social, Lotte Mossudd 
Tf chef sektor bildning, Håkan Sundberg 
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1. Inledning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lokalförsörjningsfrågor. Lokalförsörjningens övergripande 
syfte är att all kommunal verksamhet ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. För att en lokal ska anses 
ändamålsenlig ska den uppfylla krav i gällande lagstiftning inklusive sådana lagkrav som härrör från 
den verksamhet som bedrivs i lokalen samt inte kosta mer än vad som är motiverat av nyttan den 
tillför. 

För att uppnå det övergripande syftet ska kommunens arbete med lokalförsörjning bedrivas mot 
följande mål: 

• Den fysiska arbetsmiljön ska vara god för alla som verkar och vistas i kommunens lokaler 
• Utbudet av kommunala lokaler ska tillgodose verksamheternas och brukarnas behov 
• Kommunens lokaler ska vara kostnadseffektiva 
• Ekonomiska och kvalitativa vinster av samutnyttjande av lokaler ska maximeras 
• Lokalförsörjningen ska bedrivas långsiktigt och med god framförhållning 

Kommunstyrelsen, nämnder och sektorer har olika ansvar och uppgifter inom arbetet med 
lokalförsörjning. Nämndernas ansvar är att formulera sina respektive behov av lokaler, föreslå åtgärder 
för att möta behoven samt se till att dessa åtgärder, efter godkännande av kommunstyrelsen, 
genomförs. Kommunstyrelsens ansvar är att leda och samordna arbetet med lokalförsörjning samt att 
prioritera mellan de lokalåtgärder som nämnderna föreslagit. Respektive sektorchef ansvarar för att 
bereda och utföra nämndernas och kommunstyrelsens beslut. 

1.1 Syfte 
Detta dokument syftar till att sammanfatta respektive nämnds underlag till lokalförsörjningsplan där 
nämndernas, inklusive kommunstyrelsens, lokalbehov och föreslagna åtgärdsförslag formulerats. 
Vidare ges en sammanställning och prioritering av nämndernas åtgärdsförslag för Kommunens 
lokalförsörjningsplan på en övergripande nivå för att möta kommande lokalbehov.  

Lokalförsörjningsplanen avser att utgöra underlag till kommunens Mål– och resursplan 2024. 

1.2 Utgångspunkter och förutsättningar 
Kommunens befolkningsprognos 2022-2031 utgör i den mån det är möjligt underlag till nämndernas 
bedömning av lokalbehovsutvecklingen. För vissa nämnder är det dock annat än 
befolkningsutvecklingen som driver lokalbehovet. Då grundar sig behovsbedömningen istället på 
sektorns kännedom om verksamhetens förutsättningar. 

Nedan ges en sammanfattning av nämndernas underlag till lokalförsörjningsplan 2024. För en mer 
detaljerad beskrivning av nämndernas nuläge, behovs- och kapacitetsutveckling samt åtgärdsförslag 
hänvisas till respektive nämnds underlag.  
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2.1 Kommunstyrelsen 

2.1.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
Kommunstyrelsen förfogar över kommunhuset, Erngrenska villan, Varvet, förråd på Göta, 
Brandstationen samt stationshuset. Totalt bekostar kommunstyrelsen lokalkostnader om cirka 7,5 mkr 
per år. Erngrenska villan har stått tom under 2022 men är nu iordningsställd för att inrymma 
kontorsplatser från och med våren 2023. Varvet har under 2022 iordningsställts som boende för 
Ukrainska flyktingar enligt massflyktingdirektivet och planeras användas på samma sätt under 2023. I 
samband med att den nya brandstationen färdigställs under 2024 riskerar den befintliga brandstationen 
att stå tom och därav bör en utredning genomföras om framtida användning inom koncernens 
verksamheter.  

Kommunstyrelsens behov av lokaler är beroende av storleken på den centrala kommunala 
organisationen. Upplevelsen är att det saknas kontorsplatser i kommunhuset samtidigt som ett ökat 
distansarbete gör att kontorsplatserna sällan används samtidigt. En utredning över medarbetarnas 
behov och kommunhusets kapacitet samt möjliga ombyggnationer med syfte att förtäta pågår. Vidare 
bör en utredning/riktlinje för nyttjande av kontorsutrymmen tas fram för skapa ett kontor med ett bra 
lokalutnyttjande som skapar förutsättningar samt främjar samutnyttjande av kontorsplatser i en tid av 
mycket distansarbete.   
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2.2 Socialnämnden 

2.2.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
Nämnden förfogar över flera lokaler för att fullgöra sitt uppdrag. Samtliga lokaler är hyrda, dels av AB 
EdetHus men också av andra hyresvärdar. För en fullständig specifikation över de lokaler som 
socialnämnden förfogar över hänvisas till ”Underlag till lokalförsörjningsplan 2024 Socialnämnden”. 

Socialnämndens behovsprognos har i den mån det varit möjligt bedömts utifrån kommunens 
befolkningsprognos. I de flesta fall är det dock annat än befolkningsutvecklingen som driver behovet 
då de flesta av socialnämndens brukargrupper inte svarar mot någon särskild åldersgrupp. 
Behovsbedömningen har då istället gjorts av sektorchef. I det arbetet har dokumenten ”plan för 
framtida stöd och omsorg samt behov av platser inom funktionshinder” samt ”plan för vård och 
omsorg samt behov av platser inom äldreomsorgen” varit vägledande. 

Behovsprognos för vård och omsorg 

För brukargrupperna inom hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre utgår behovsprognosen från 
kommunens befolkningsprognos. Den största andelen brukare av dessa tjänster är invånare över 80 år. 
Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet invånare 80 år och äldre öka med 46% fram till år 2031.  

Det konstaterades 2019 att Lilla Edets kommun har ett relativt stort antal äldre som bor på särskilt 
boenden jämfört med andra kommuner. En plan för en minskning gjordes men det har visat sig att 
antalet äldre äldre har ökat och i de senaste åldersprognoserna fortsätter denna grupp att öka. Om 
andelen i behov av SÄBO framöver är i likhet snittet 2015 – 2021 kommer behovet att platser att öka 
med drygt 30 fram till 2031. Kanske kan dock fler kan bo kvar hemma med hemtjänst i anpassade 
bostäder. Behovet av korttidsplatser har ökat där en av orsakerna är att personer snabbare skrivs ut från 
sjukhusen och att behoven inte alltid kan mötas med hemtjänst. Detta har under 2022 lett till 16 
betaldagar på sjukhus.  

En arbetsgrupp med tjänstemän, nämnds representanter och representanter från civilsamhället 
undersökte och diskuterade under 2021 alternativa boendeformer för äldre. Det beslut som hittills 
fattats är ett inriktningsbeslut till AB Edethus att bygga ett trygghetsboende för äldre.  

Om andelen i behov av hemtjänst framöver är i likhet snittet 2015 – 2021 kommer behovet att öka 
med drygt 50 fram till 2031. 

Hemtjänstlokalerna i distrikten Lödöse och Ström är små och i takt med att hemtjänsten växt har de nu 
blivit allt för små. För att lösa behovet används i Lödöse en samlingslokal som egentligen är tänkt för 
de boende i trygghetsboendet. På Ström har ytterligare lokaler på Pilgården använts, men dessa räcker 
inte till.  

För kommunala hälso- och sjukvården och hemtjänsten har ingen behovsnyckel tagits fram.  

Nattpatrullen utgår för närvarande från källaren på kommunhuset vilket inte är optimalt. Det hade varit 
bättre att de utgick från lokaler som låg i närheten av andra med bemanning även nattetid. 

Behovs prognos för funktionshinder 

Bostäder med särskild service 
Det är fullt i kommunens egna gruppbostäder (tre med sex lägenheter i varje) och plats köps för 
närvarande externt för åtta vuxna. Av dessa skulle två eller tre av dem kunna bo i en gruppbostad i 
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kommunen om plats fanns. Ytterligare en person är beviljad plats.  Fem till sex ungdomar beräknas 
behöva plats i bostad med särskild service inom 1 – 2 år. Tre av dessa tros behöva servicebostad och 
två plats i gruppbostad.  

Det är sedan tidigare planerat för ytterligare en gruppbostad i kommunen och den kan skapas på 
Ekaråsen när förskolan, som finns i en av huskropparna, flyttar till nya lokaler. Detta kommer att ske 
tidigast 2024.  

Övriga lokaler 

Lokalen för korttidsvistelse, korttidstillsyn och avlösarservice på Ekaråsen har tillfälligt bygglov som 
upphör 2023. Fastighetsägaren har lämnat in ansökan om förlängt tillfälligt bygglov för fem år. Om 
gruppbostad byggs på Ekeråsen som föreslaget kan även korttidsverksamheten fortgå där, då båda är 
LSS-verksamhet och kan gå under samma lagrum.  

Om antalet boende på gruppbostad och serviceboende ökar kommer också behovet av fler platser på 
Daglig verksamhet öka och utredning behöver göras om behovet av sysselsättning ser annorlunda ut. 

Behovsprognos för sociala boenden 

Nämnden har lägenheter som hyrs och hyrs ut i andra hand till personer som inte får bostad på egen 
hand eller av andra skäl inte kan tillgodose behovet.  Kontraktet för Lägenheterna i Käppslängaren, 
som blockförhyrts, har sagts upp för avflyttning 2023-09-30. Förhandling om att hyra några av dem 
ska börja men det är inte beslutat hur många av dessa lägenheter som behövs. Det kommer att innebära 
kostnader för renovering då socialnämnden enligt kontraktet ska återställa lägenheterna i det skick de 
var då de hyrdes. 

Behovsprognos för individ och familjeomsorgen 

Inom individ och familjeomsorgen kan inget direkt samband mellan olika åldersgruppers storlek och 
behovet av lokaler. Sektorns bedömning är att den förväntade befolkningsutvecklingen i dagsläget inte 
medför någon ökning av lokalbehovet inom verksamheten förutom möjligtvis kontorsrum i 
kommunhuset.  

När gruppbostad byggs på Ekaråsen måste Integrationscentrum flytta från sina lokaler. Utifrån det 
minskade mottagandet av nyanlända kan man dock anta att behovet då är betydligt mindre än idag och 
att den verksamheten kan inrymmas i någon av de befintliga lokalerna.  
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2.3 Bildningsnämnden 

2.3.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
Bildningsnämnden förfogar över flera lokaler för att fullgöra sitt uppdrag. Samtliga lokaler är hyrda 
och AB Edethus är med några få undantag nämndens hyresvärd.  

I kommunfullmäktiges Mål– och Resursplan 2023 beskrivs följande lokaluppdrag till 
Bildningsnämnden: 

• Ny idrottshall vid Fuxernaskolan 
• Åtgärder Strömsskolan  
• Ny förskola på Ström  
• Ny F-6 skola i Lödöse inklusive idrottshall 
• Ny förskola i Lödöse 

 
I bildningsnämndens behovsprognos räknas befolkningsutvecklingen om till behovsutveckling av 
barn- och elevplatser för nämndens verksamheter. Omräkningen görs utifrån så kallade inskrivningstal 
som är medelvärden av den procentuella andelen av barn och ungdomar bosatta i kommunens 
delområden som varit inskrivna i kommunens förskolor och skolor de senaste åren. Om det faktiska 
inskrivningstalet varierar under kommande år kommer det påverka prognosens träffsäkerhet. Även fler 
antaganden ingår i bildningsnämndens behovsprognos. För en fullständig specifikation över dessa 
hänvisas till nämndens underlag till lokalförsörjningsplan. 

Behovsprognos för förskolorna 

Kommunen bedriver förskoleverksamhet i 10 lokaler. Behovet av förskoleplatser förväntas öka från 
732 våren 2022 till 817 våren 2031, vilket är en ökning med ca 12 %. I dagsläget bedöms kommunens 
förskolor ha kapacitet för 725 förskolebarn. Under förutsättning att det planerade projektet av ny 
förskola på Stallgärdet samt det framtida projekt av förskola i Lödöse genomförs innan år 2030 
tillgodoses det förväntade behovet av framtidens förskoleplatser inom given tidsperiod.  

Behovsprognos för åk F-6 

Behovsutvecklingen inom skola F-6 beräknas genom att applicera angivet inskrivningstal på 
befolkningsgruppen 6–12 år inom respektive skolas upptagningsområde. Fuxernaskolan tar emot 
elever från centrala Lilla Edet, Ryrsjöskolan från Göta, Tingbergsskolan från Lödöse och Nygård, och 
Strömsskolan från Ström, Hjärtum och Västerlanda. Behovet ökar relativt kraftigt under perioden för 
Tingbergsskolan. Behovet ökar även på Strömsskolan och Ryrsjöskolan. På Fuxernaskolan F-6 
minskar behovet något. Den totala ökningen är från 1081 platser 2022 till 1269 platser 2031, vilket 
motsvarar en ökning med 17,4 %. 

• Fuxernaskolan F-6 visar ett överskott på kapacitet.  
• Strömsskolan visar ett underskott på elevplatser, gällande lektionssalar, grupprum, 

skolexpedition och skolmatsal i dagsläget. När om- och tillbyggnationen genomförts så 
uppstår ett överskott av elevplatser.  

• Ryrsjöskolans visar näst intill balans mellan kapacitet och behov. Dock behöver delar av 
Ryrsjöskolans lokaler bytas ut. 

• Tingbergsskolan visar ett överskott på elevplatser, gällande lektionssalar och skolmatsal. 
Tingbergsskolan inrymmer kommunens grundsärskola, där antalet elever snabbt påverkar 
behovet av lokaler. Varje elev i grundsärskolan kräver betydligt mer utrymme än en elev i 

137



 

8 
 

grundskolan. Ett visst överskott av platser på Tingbergsskolan krävs för att kunna hantera 
eventuell elevökning i grundsärskolan. Överskottet från år 2026 förutsätter att den nya F-6-
skolan då tagits i bruk.  

Behovsprognos för åk 7–9 

Behovet av elevplatser i åk 7–9 ökar från 374 platser år 2022 till 455 år 2031 vilket motsvarar 22 %.  

I slutet av prognosperioden kan Fuxernaskolan nå sin fulla kapacitet. Om befolkningsökningen fortgår 
och det i sin tur medför att antalet barn i åldrarna 13-15 år ökar ytterligare in i 2030-talet, så kommer 
behov av ytterligare elevplatser i högstadieåldrar att uppstå.  

Problemet med idrottsundervisningen löses i den stund den nya idrottshallen står klar, vilket är 
planerat till höstterminen 2024. 
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2.4 Samhällsnämnden 

2.4.1 Nulägesbeskrivning och behovsprognos 
För att fullgöra sitt uppdrag förfogar samhällsnämnden över flera lokaler och anläggningar. Vissa 
lokaler och anläggningar ägs av nämnden medan andra hyrs, både av AB Edethus och andra 
hyresvärdar. Nämnden hyr 22 lokaler eller ytor som omfattar lokaler. Därutöver finns ägda 
anläggningar som innehåller lokaler. För en fullständig specifikation över de anläggningar och lokaler 
som samhällsnämnden förfogar över hänvisas till ”Underlag till Lokalförsörjningsplan 2024 
Samhällsnämnden.  

Samhällsnämndens beräkning av behovsprognos ser delvis olika ut beroende på verksamhet. I den 
mån det är möjligt räknas befolkningsutvecklingen om till behovsutveckling. Därefter görs en 
uppskattning av anläggningarnas och lokalernas kapacitet. När behovsutvecklingen ställs mot 
kapaciteten går det att ge en prognos för det kommande behovet. I vissa fall är det svårt att etablera en 
direkt koppling mellan befolkningsutveckling och behovsutveckling. Då grundar sig 
behovsbedömningen istället på sektorns kännedom om verksamhetens förutsättningar. 

Behovsprognos för nämndövergripande lokaler 

Nämnden har tecknat ett särskilt kontrakt med kommunhusets hyresvärd om kontorsarbetsplatser på 
plan 1. Kostnaden fördelas mellan verksamheterna stadsmiljö och vatten och avlopp.  

Behovsprognos för avfall och återvinning 

Avfall- och återvinningsverksamheten bedrivs till större del i kommunens återvinningscentral i Göta 
för vilken AB Edethus är hyresvärd. Hyresavtalet omförhandlades under 2019 och gäller till sista 
december 2022. Därefter förlängsavtalet med ett år i taget till dess att uppsägning sker. 
Uppsägningstiden är 9 månader. Verksamheten har också nyttjat kontorsarbetsplatser i kommunhusets 
plan 3 som hyrs av kommunstyrelsen. From december har kontorsplatserna flyttats från kommunhuset 
till AB Edethus kontorslokaler i Göta. 

Återvinningscentralens (ÅVC) utvecklingsmöjligheter är begränsade, mycket beroende av ett 
begränsat utrymme på platsen, både inom- och utomhus. En förstudie genomfördes 2016. Förstudien 
reviderades 2022 och anger att kommunen behöver utreda och planera för en ny återvinningscentral 
för att möta framtida behov. För att uppfylla målen i den av kommunfullmäktige antagna avfallsplanen 
är tanken att bygga Kretsloppspark i stället för en ny ÅVC. Lokaliseringsutredningen som skall utreda 
placeringen av kretsloppspark, bedöms vara klar under Q1 2023. Utredningen skall förutom placering 
också redovisa behov av exempelvis ytor för kontor, mottagande, hantering och omlastning av olika 
avfallsfraktioner, uppställning av fordonspark samt personalutrymmen. 

Behovsprognos för vatten och avlopp 

Nämndens verksamhet inom vatten och avlopp bedrivs i renings- och vattenverk. Kommunen äger de 
anläggningar som är att betrakta som lokaler. Nämnden hyr from december ny lokal på 
industriområdet i Göta, som används som verkstad, förråd och personalutrymme för rörnätsteknikerna. 
En mindre del av förrådet används även av enheten Stadsmiljö och kostnader fördelas internt 
däremellan. Ny lokal har ersatt tidigare lager i Göta. 
Verksamheten förfogar över och bekostar, tillsammans med enheten för Stadsmiljö, 
kontorsarbetsplatser på kommunhusets plan 1. 
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Behovsprognos för stadsmiljö 

Stadsmiljö förfogar, tillsammans med enheten för Vatten och avlopp, över ny lokal som omfattar 
inomhusförråd samt utomhuslager på Göta industriområde, där Stadsmiljö har tillgång till en mindre 
del av förrådet. Kostnader fördelas internt mellan verksamheterna. Ny lokal har ersatt tidigare lager i 
Göta. 
Stadsmiljö förfogar över och bekostar, tillsammans med enheten för Vatten och avlopp, 
kontorsarbetsplatser på kommunhusets plan 1.  
Stadsmiljö förfogar också över verkstad och förråd på Göta industriområde för anläggningsgruppens 
verksamhet. 

Behovsprognos för bygg och miljö 

Byggverksamheten bedrivs i kommunhusets lokaler på plan 3. Lokalerna bekostas av 
Kommunstyrelsen. 

Behovsprognos för kost– och måltidsservice 

Kost- och måltidsservice för förskola och skola bedrivs i respektive förskola och skola (kök och 
matsalar). Lokalerna bekostas av bildningsnämnden. Kost- och måltidsservice för vård & omsorg, 
funktionshinderverksamheten bedrivs i lokaler för respektive verksamhet. Lindkullens centralkök 
bekostas av kostenheten medan övriga lokaler bekostas av socialnämnden. Kostchef och biträdande 
kostchef har idag tillgång till ett rum med två kontorsplatser i Fuxernaskolans A hus. De bekostas av 
Bildningsnämnden. Alla verksamheter ingår i respektive nämnds lokalförsörjningsplan.  

Det är svårt att sia om framtida behov då det styrs av barn och elevantal. Det är av största vikt att 
kostenheten i god tid är delaktig i planeringen när Bildningsnämnden ser ändrade behov av lokaler. 

Behovsprognos för lokalvård och vaktmästeri 

Lokalvårds- och vaktmästeriverksamheten bedrivs i bildningssektorns lokaler och bekostas av 
bildningsnämnden. I Fuxernaskolan finns ett mindre kontorsrum för två personer och vaktmästerilokal 
med personalrum och verkstad. I Tingbergsskolan och Ströms skolan finns ett personalrum i varje 
skola. Städskrubbar finns i alla lokaler. 

Behovsprognos för förenings– och fritidslokaler 

Samhällsnämnden förfogar över ett antal anläggningar som utgörs av en lokal i anslutning till en 
fotbollsplan eller en annan typ av anläggning, en ishall i något fall en renodlad samlingslokal och en 
utomhusscen samt några andra typer av byggnader. Nämnden disponerar också 18 hyrda lokaler helt 
eller delvis, huvudsakligen från AB Edethus, för föreningarnas räkning. Nämnden ansvarar 
tillsammans med Bildningsnämnden för skolornas idrottshallar och tar 60% av kostnaderna för dessa. 

Nämndens hyrda lokaler 
Följande hyrda förenings- och fritidslokaler disponeras: 
Arkivlokal, boxningslokal, Fridhemsstugan, Friluftsfrämjandets stuga, idrottshall, bowlinghall, lokal 
för teakwando, gym och fotoklubb i Fuxernaskolan, Strömshallen, idrottshall i Tingbergsskolan, fd 
Elfhems gymnasium, Judohallen, Lödöseborg, samlingslokal Alevi, Lyckhem och styrketräningslokal. 

Lokalhyrorna debiteras efter olika principer beroende på när kontrakten tecknades och om det är ett 
separat kontrakt eller hyreskostnaderna ingår i en totalfaktura.  
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I äldre hyreskontrakt ingår t ex el och vatten medan i de senast tecknade tillkommer dessa kostnader. I 
hyreskontrakten för skolorna fördelas hyreskostnaden för fritidslokalerna, utom idrottshallarna, enligt 
en procentuell intern fördelning som tillkom för många år sedan och som troligen grundar sig på 
disponibel yta.  

Nämndens hyreskostnader för lokalerna är bundna under olika lång tid beroende på kontraktens 
utformning. Uppsägningstiden varierar.  Det innebär att kommunen är bundna i ett stort antal 
hyreskontrakt fram till 2026 och även efter det.  

Lödöseborg har behov av ytterligare fyra omklädningsrum för att möta det ökande behov som finns 
idag och framgent. Idag finns fyra omklädningsrum att tillgå vid ishallen och två vid gymnastiksalen. 
LN70s bedömning är att det finns ett behov av upp till 10 samtidiga omklädningsrum för 
ungdomslagen. 

Kommunägda lokaler  
Kommunen ansvarar för och äger ett antal lokaler. De flesta av dem används av olika föreningar. 
Lokalerna inrymmer exempelvis omklädningsrum, duschar, samlingssalar, garage, kontorslokaler men 
även förråd för båtar samt stall för hästar, kiosk, cafébyggnad mm. De lokaler som nyttjas av 
föreningar upplåts utan hyreskostnad men föreningarna står för 25% av driftskostnaderna avseende el 
och VA samt 100% av avfallskostnaderna.  Arbete pågår med att teckna hyresavtal för dessa 
byggnader. 

Idrottshallar 
Kommunen har tillgång till tre idrottshallar efter att Tingbergshallen (Barracudan i Lödöse) stängts 
efter en inspektion från miljö och hälsa med föreläggande om omfattande renovering och åtgärder 
kring fuktskador och inomhusmiljön som följd. På grund av det dåliga skicket bör Tingbergshallen 
(Barracudan) rivas eller säljas. De kvarvarande hallarna är Fuxernaskolans idrottshall, Strömsskolans 
idrottshall och Tingbergsskolans gymnastiksal. Projektering av ny idrottshall i Fuxernaområdet pågår. 
Behovet är både utifrån ett bildningsnämnds perspektiv och för föreningsverksamheten. En framtida 
hyra av idrottshallen fördelas mellan bildningsnämnden (40%) och samhällsnämnden (60%). 
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3. Bearbetning av åtgärdsförslag 
Förutom kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna arbetet med lokalförsörjning bär 
kommunstyrelsen även ansvar att prioritera mellan de lokalåtgärder som nämnderna föreslagit. 

Under hösten 2021 togs en processbeskrivning för anskaffning av lokaler fram: Investeringsprocess 
lokaler. Investeringsprocessen har under hösten 2022 uppdaterats och förankrats den i Strategiska 
lokalförsörjningsgruppen och därefter fastställts på nytt av kommunchefen. Syftet med 
investeringsprocessen är att tydliggöra process, ansvar och roller i samband med anskaffning av 
lokaler. 

För att möjliggöra för en prioritering av de tio åtgärdsförslag som angetts från nämnderna till 
Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 har målsättningen varit att kategorisera dessa utifrån den 
fastställda Investeringsprocessen samt utifrån vad som har upptagits i tidigare Lokalförsörjningsplan 
2023 samt Mål och resursplaner. Projekt som i tidigare budgetprocess redan har getts utökade resurser 
i form av drifts- eller investeringsmedel tas inte upp i denna detta förslag till Kommunens 
Lokalförsörjningsplan.  

Nämndernas förslag till åtgärder finns redovisade i nämndernas beslut som en bilaga till detta ärende. 
Förvaltningens förslag till åtgärder i Kommunens Lokalförsörjningsplan framgår av bifogad bilaga.  
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Lokal/projekt Beskrivning projekt Beslutad av 
nämnd?
Ja/Nej

Antal 
brukare 
(antal)

Behov 
areal (kvm)

Färdigställt 
projekt (årtal)

Beslutad av 
nämnd?
Ja/Nej

Är projektet 
ramhöjand? 
Ja/Nej

Ekonomisk 
uppskattning 
investering
(Mkr)

Hyreskostnads 
beräkning (2023)         
(tkr/år)

Hyreskostnads 
beräkning    
(kr/kvm/år)

Driftkostnads 
beräkning 
(tkr/år)

Färdigställt 
projekt 
(årtal)

Entreprena
d-form

Projektägar
e (Framtida 
ägare) 

Behov 
framtida 
utredningar

2024
(Mkr)

2025
(Mkr)

2026
(Mkr)

2027
(Mkr)

Senare 
(Mkr)

Summa 
investering 
(Mkr)

Ryrsjöskolan Riva och bygga om delar av skolan Ja 160 350 2024 Ja Ja 15 1050 3000 2024 TE EdetHus Projektering 15 15

Ny förskola Lödöse

Enligt förstudie för Ny förskola på 
Tingbergsskolans tomt efter att 
skolan flyttat ut. (Kostnader 
inkluderar inte avskrivning av ca 10 
mkr kr i samband med rivning av 
bef byggnad.)

Ja 180 1968 2028 Ja Ja 60 4900 2490 2028 TE EdetHus

Förstudie 
och 
efterförljand
e 
projektering.

60 60

Lokal/projekt Beskrivning projekt Beslutad av 
nämnd?
Ja/Nej

Antal 
brukare 
(antal)

Behov 
areal (kvm)

Färdigställt 
projekt (årtal)

Beslutad av 
nämnd?
Ja/Nej

Är projektet 
ramhöjand? 
Ja/Nej

Ekonomisk 
uppskattning 
investering
(Mkr)

Hyreskostnads 
beräkning          
(tkr/år)

Hyreskostnads 
beräkning    
(kr/kvm/år)

Driftkostnads 
beräkning 
(tkr/år)

Färdigställt 
projekt 
(årtal)

Entrepren 
adform

Projekt- 
ägare 
(Framtida 
ägare)  

Behov 
framtida 
utredningar

2024
(Mkr)

2025
(Mkr)

2026
(Mkr)

2027
(Mkr)

Senare 
(Mkr)

Summa 
investering 
(Mkr)

Brandstation Byggnation av ny brandstation Ja 40 2000 2023 Ja Ja 72 5500 2750
0 kr (driften 
ligger hos RSG)

2024 TE EdetHus

Nej. 
Projektering 
pågår och 
ska 
färdigställas.

72 72

Ny idrottshall på 
Fuxernaskolan

Ny idrottshall för ökad kapacitet för 
Fuxernaskolan samt föreningslivet.                                                 
(Ny hyresberäkning på samma 
investering visar på 4100 tkr/år.)

Ja

Elever 
450 st 
Förening
ar 
150+25

2193 2024 Ja Ja 53,475
3100 tkr totalt                
1860 tkr SAN               
1240 tkr BIN 

1414 kr/kvm/år 
totalt               
848 kr/kvm/år 
SAN   566 tkr 
BIN 

2024 TE EdetHus

Nej. 
Projektering 
pågår och 
ska 
färdigställas.

53,475 53,475

Strömskolan
Om- och tillbyggnation för att öka 
kapacitet

Ja 430 930 2024 Ja Ja 25,6                    2 100 2 258                  2024 TE EdetHus

Nej. 
Projektering 
pågår och 
ska 
färdigställas.

25,6 25,6

Ny F-6-skola Lödöse
Ny skola inkl. idrottshall med 
evenemangsmöjligheter.

Ja 550 12 283     2026 Ja Ja 349                 29 000 2 361                  2026 TE EdetHus

DP pågår. 
Förstudie 
samt 
projektering 
kvarstår. 

75 200 75 350

Stallgärdets förskola

Ny förskola för ökad kapacitet samt 
ersättning för nuvarande lokaler på 
Ekaråsen.                                                                  
(Årshyran är exklusive värme, drift 
m.m.) 

Ja 160 1841 2024 Ja Ja 0 3 600                  1955 2024
SKR-

upphandli
ng

Skanska
DP pågår och 
måste vinna 
laga kraft

0

Underlag till Kommunens lokalförsörjningsplan 2024
Samtliga kolumner ska fyllas i.

Behovsbeskrivning Lokaliseringsutredning Tidplan för genomförande

Behovsbeskrivning Lokaliseringsutredning Tidplan för genomförande

Nya projekt Kommunens lokalförsörjningsplan 
2024

Projekt från Lokalförsörjningsplan 2023
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Lokal/projekt Beskrivning projekt Beslutad av 
nämnd?
Ja/Nej

Antal 
brukare 
(antal)

Behov 
areal (kvm)

Färdigställt 
projekt (årtal)

Beslutad av 
nämnd?
Ja/Nej

Är projektet 
ramhöjand? 
Ja/Nej

Ekonomisk 
uppskattning 
investering
(Mkr)

Hyreskostnads 
beräkning 
(kr/kvm/år)

Driftkostnads 
beräkning 
(tkr/år)

Färdigställt 
projekt 
(årtal)

Entrepren 
adform

Projekt- 
ägare 
(Framtida 
ägare)  

Behov 
framtida 
utredningar

2024
(Mkr)

2025
(Mkr)

2026
(Mkr)

2027
(Mkr)

Senare 
(Mkr)

Summa 
investering 
(Mkr)

Brandstation Byggnation av ny brandstation Ja 40 2000 2023 Ja Ja 72 1745
0 kr (driften 
ligger hos RSG)

2024 TE EdetHus

Nej. 
Projektering 
pågår och 
ska 
färdigställas.

72 72

Rivning av byggnader på 
Klostret 122

Rivning av bostadshus och 
ladugårdsbyggnader på fastigheten 
Klostret 122. Fastigheten skall 
detaljplaneras för verksamheter

Nej 0 0 2024 Nej Ja 0,4

Ny idrottshall på 
Fuxernaskolan

Ny idrottshall för ökad kapacitet för 
Fuxernaskolan samt föreningslivet

Ja
Förening
ar

2193 inkl 
teknik- 
utrymmen

2024 Ja Ja 53,475

Tot 2775 tkr 
fördelat på 1665 
tkr Samhälls-
nämden och 
1110 tkr 
Bildnings-
nämden 

Partnering/
TE

LEK/    
Edethus

- 53,475

Ny idrottshall på Norra 
Gossagården

Ny idrottshall byggs i samband med 
ny skola. SAN tar 60% av kostnaden 

Nej
Förening
ar

ca 2200 2026 Nej Ja
85* 2019 års 
priser

LEK/      
Edethus

- 45 40 85

Strömskolan
Om- och tillbyggnation för att öka 
kapacitet

Ja 430 930 2024 Ja Ja
25,6 (2020 års 
kalkyl)

1430 Partnering
LEK/    
Edethus

-

Idrottshall Fuxerna
Ny idrottshall för ökad kapacitet för 
Fuxernaskolan samt föreningslivet

Ja
2193 inkl 
teknik- 
utrymmen

2024 Ja Ja 53,475

Tot 2775 tkr 
fördelat på 1110 
tkr Bildnings-
nämden och 
1665 tkr 
Samhällsnämde
n

Partnering
LEK/    
Edethus

-

Ryrsjöskolan Riva och bygga om delar av skolan Ja 160 350 Ja Ja 15 1429
LEK/    
Edethus

-

Ny F-6-skola Lödöse
Ny skola inkl. idrottshall med 
evenemangsmöjligheter.

Ja 550 12283 2026 Ja Ja
349*2019 års 
priser

LEK/    
Edethus

-

Ny förskola Lödöse
Ny förskola på Tingbergsskolans 
tomt efter att skolan flyttat ut.

Ja 180 1968 2028 Ja Ja 60 2000
LEK/    
Edethus

- 65

Stallgärdets förskola
Ny förskola för ökad kapacitet samt 
ersättning för nuvarande lokaler på 
Ekaråsen.

Ja 160 1841 2024 Ja Ja 0 1955
SKR 
upphand-
ling

LEK/    
Edethus

-

Underlag till Kommunens lokalförsörjningsplan
Samtliga kolumner ska fyllas i.

Behovsbeskrivning Lokaliseringsutredning Tidplan för genomförande
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Samhällsnämnden protokoll 2022-12-15 
 

 
§ 161 
Lokalförsörjningsplan 2024 för samhällsnämnden 
Dnr SAN 2022/630 
 
Sammanfattning 
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder inklusive upprätta 
underlag till lokalförsörjningsplan varje år till en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan.  
 
Underlagen till lokalförsörjningsplanen ska innehålla:  

• En förteckning över de lokaler som nämnden hyr, äger eller på annat sätt 
förfogar över.  

• En beskrivning av nämndens nuvarande behov av lokaler och en prognos över 
hur behovet förväntas utvecklas.  

• Förslag på åtgärder för att möta behovsutvecklingen. 
• Underlag till kommunens gemensamma lokalförsörjningsplan 

 
Lokalförsörjningsplanen för 2023 innehöll förutom lokaler även flera anläggningar. 
Eftersom lokalförsörjningsplanen enbart skall innehålla lokaler och inte anläggningar 
innehåller underlaget till lokalförsörjningsplan 2024 enbart lokaler. 

 
Underlag utgör nämndens bidrag till processen för Lokalförsörjningsplan 2024. 
 
Underlaget visar på samhällsnämndens lokalbehov: 
- Ny återvinningscentral/ Kretsloppspark 
- Personalbyggnad på Ellbo reningsverk 
- Rivning av byggnader på Klostret 122 
- Rivning alternativt försäljning av Barracudan 
- Ny idrottshall i Fuxernaområdet 
- Omklädningsrum (4 st) till Lödöseborg 
- Ny idrottshall byggs vid planerad skola på Norra Gossagården 
- Utred renovering alt. nytt stall på Bertilsgården 
- Utredning angående förråd vid Ryrsjön 
 
Underlaget visar de lokaler som skall ingå i kommunens lokalförsörjningsplan: 
- Ny återvinningscentral  
- Rivning av byggnader på Klostret 122 
- Ny idrottshall på Fuxernaområdet 
- Omklädningsrum (4st) till Lödöseborg 
- Ny idrottshall byggs vid planerad skola på Norra Gossagården 
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Samhällsnämnden protokoll 2022-12-15 
 

Detaljerad redovisning av åtgärderna och uppdragen med tider och kostnader framgår 
av underlaget och bilaga 1-3. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens arbetsutskott § 179/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 
Samhällsnämndens underlag till lokalförsörjningsplan 2024 version 1.0 med bilaga 1-3 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärder som genomförs under 2023 behöver rymmas inom budget- och 
investeringsram för 2023 för att kunna genomföras. Likaså gäller det lokaler som skall 
tillkomma 2024. Vissa av lokalerna kommer att hyras av AB Edethus eller annan aktör. 
Andra byggs i egen regi och blir därmed investeringskostnader.  
 
Sociala konsekvenser 
Byggnader som står tomma och är rivningsobjekt behöver hanteras för att inte bli tillhåll 
och utsättas för skadegörelse och inbrott.  
 
Yrkande 
Jörgen Andersson (C) yrkar att samhällsnämnden antar bilaga 3 i underlag till 
samhällsnämndens lokalförsörjningsplan 2024. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Jörgen Anderssons 
yrkande och finner att samhällsnämnden bifaller Jörgen Anderssons (C) förslag.  
 
Beslut 
Samhällsnämnden antar bilaga 3 i underlag till samhällsnämndens lokalförsörjningsplan 
2024. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Enhetschefer på sektor samhälle 
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Socialnämnden protokoll 2022-12-14 
 

 
§ 143 
Underlag till lokalförsörjningsplan 2024 
Dnr SON 2022/314 
 
Sammanfattning 
Enligt antagna Riktlinjer för lokalförsörjning ska samtliga nämnder varje  
år upprätta underlag till en kommunövergripande lokalförsörjningsplan.  
 
Enligt riktlinjerna ska underlaget innehålla en förteckning över nämndens lokaler,  
en prognos för kommande behov, samt åtgärdsförslag för att möta behovsutvecklingen. 
Det är kommunstyrelsen som i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen fattar 
det slutgiltiga beslutet om vilka lokalåtgärder som ska prioriteras kommande år.  
Detta underlag utgör socialnämndens bidrag till processen.  
 
De behov/åtgärder som identifierats är: 

• Att utreda hur behovet av fler SÄBO-platser och korttidsplatser ska tillgodoses 
• Hemtjänsten Ström behöver större lokal alternativt ha filialer i Västerlanda 

och/eller Hjärtum 
• Hemtjänsten Lödöse behöver större lokal 
• Behov av ny gruppbostad LSS (fanns även med i förra årets underlag) 
• Förhandling om nytt blockhyresavtalet med färre lägenheter från oktober 2023 

 
I förra årets underlag till lokalförsörjningsplan redovisades behov av ytterligare lokal 
för Daglig Verksamhet för enskilda individer som inte klarar att vara i grupp. Detta har 
hittats inom befintliga lokaler genom omflyttning.  
  
Övriga åtgärder i förra årets underlag till lokalförsörjningsplan: 

• Alternativa boendeformer för äldre har fortsatt planeras  
• En behovsnyckel för prognosen av platser inom SÄBO har tagits fram 
• Kontraktet på träffpunktslokal i Lilla Edet har omförhandlats 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Underlag till lokalförsörjningsplan 2024 Socialnämnden 
Nuläge lokalförsörjning 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i samband med underlaget till lokalförsörjning. 
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Socialnämnden protokoll 2022-12-14 
 

 
Beslut 
Socialnämnden antar Underlag till lokalförsörjningsplan 2024 att lämna till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Lotte Mossudd, sektorchef 
 
Beslutet skickas för kännedom till  
Camilla Karlsson, verksamhetschef 
Pernilla Sundemar, verksamhetschef 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-12-13 
 

 
§ 113 
Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2023 
Dnr BIN 2022/353 
 
Sammanfattning 
Varje nämnd ansvarar för att årligen upprätta och besluta om nämndens 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska beskriva nämndens nuvarande 
behov av lokaler samt prognostisera behovsutvecklingen. Vidare syftar nämndens 
lokalförsörjningsplan till att föreslå åtgärder till kommunstyrelsens 
lokalförsörjningsplan. 
 
I lokalförsörjningsplanen räknas befolkningsutvecklingen i befolkningsprognosen 2022 
om till behovsutveckling av barn- och elevplatser för nämndens verksamheter. 
Omräkningen görs utifrån så kallade inskrivningstal. Dessa är medelvärden av den 
procentuella andelen av barn och ungdomar bosatta i kommunens delområden som varit 
inskrivna i kommunens förskolor eller skolor de senaste åren. Om det faktiska 
inskrivningstalet varierar under kommande år kommer det påverka prognosens 
träffsäkerhet. 
Behovet jämförs med nuvarande lokalers kapacitet. Om behovet är större än nuvarande 
kapacitet behöver åtgärder för att utöka kapaciteten vidtas. 
 
I bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2023 konstateras ett underskott av barn- och 
elevplatser i både förskola och skola under perioden 2022-2031. Utifrån det har 
Bildningsnämnden konstaterat behov av åtgärder och genomfört 
lokaliseringsutredningar för sex projekt. Dessa projekt är: 
 
Strömsskolan - Om- och tillbyggnation för att öka kapacitet 
Idrottshall Fuxerna - Ny idrottshall för ökad kapacitet för skola och föreningar 
Ryrsjöskolan - Riva och bygga om delar av skolan 
Ny F-6-skola Lödöse - Ny skola inkl. idrottshall 
Ny förskola Lödöse - Ny förskola på Tingbergsskolans tomt efter att skolan flyttat ut. 
Stallgärdets förskola - Ny förskola för ökad kapacitet på Ström. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 81/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 
Lokalförsörjningsplan 2023 – Bildningsnämnden 
Bilaga 1 – Bildningsnämndens behov lokaler 
Bilaga 2 – Behov till Kommunstyrelsen 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Redovisning av rapport medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-12-13 
 

Sociala konsekvenser 
Föreslagna åtgärder syftar till att erbjuda barn och unga en god skolgång, i 
ändamålsenliga lokaler. Utgångspunkten för barns- och ungas rätt till skolgång finns i 
Skollag och Barnkonventionen. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden antar Lokalförsörjningsplan 2023 inklusive bilagor.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 

150



Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2023-01-03 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 17. Nominering av ledamöter till strukturfondspartnerskapet i 

Västsverige 2021-2027 

Beslut 

Med bifall till valberedningens förslag nomineras som ledamöter till 

strukturfondspartnerskapet i Västsverige 2021-2027 till ledamöter Olof 

Lundberg (S), Stenungsund, och Mona Dieng (S), Lilla Edet. 

Sammanfattning 

Ordföranden redovisar valberedningens förslag utifrån utsänt underlag. 

Skickas till  

Strukturfondspartnerskapet 

Stenungsunds kommun 

Lilla Edets kommun 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Fredrik Hansson  

Ordförande 

  

 

Marina Johansson 

Justerare       

 

 

Jan Utbult 

Justerare 
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Nomineringar till strukturfondspartnerskapet  1 (2) 
 

Förbundsfullmäktige – ärende 18 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-12-12, Diarienummer: 2022-00347 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Nominering av ledamöter till 
strukturfondspartnerskapet i 
Västsverige 2021-2027  

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår förbundsfullmäktige att nominera Olof Lundberg (S), 

Stenungsund, och Mona Dieng (S), Lilla Edet, till det regionala 

strukturfondspartnerskapet i Västsverige 2021-2027.  

Sammanfattning av ärendet 

GR har tillsammans med övriga kommunalförbund i Västra Götaland inbjudits 

att nominera ledamöter till det regionala Strukturfondspartnerskapet i 

Västsverige för programperioden 2021-2027.  

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland inkomna 

ansökningar till Regionalfonden Västsverige samt Europeiska socialfonden+ i 

Västsverige. Strukturfondspartnerskapen för programperioden 2021-2027 

övertar kvarvarande uppgifter från strukturfondspartnerskapen för 

programperioden 2014-2020. 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av en sammansättning av 

förtroendevalda från regional och lokal nivå samt representanter från berörda 

myndigheter, arbetsmarknadens organisationer, näringsliv och föreningar.  

Förordandet av Strukturfondspartnerskapets förtroendevalda ledamöter 

upphör den sista december 2022 och nya förtroendevalda ledamöter ska 

således utnämnas. Ordförande i det regionala Strukturfondspartnerskapet i 

Västsverige 2021-2027, utsedd av regeringen, är Kristina Jonäng (C), Västra 

Götalandsregionen. Ordföranden ska utse övriga ledamöter.     

Från Västra Götaland ska följande förtroendevalda utses: 

• Fyra representanter för Västra Götalandsregionen, varav en 

ordförandekandidat 

• En representant från delregional nivå 

• En representant från Göteborg stad 

Varje kommunalförbund erbjuds att nominera två personer, en man och en 

kvinna, till ledamotsposten för delregional nivå. Partnerskapet strävar efter en 

jämn könsfördelning och geografisk spridning i Västsverige. Förslag på 

nomineringar bör vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 20 

januari 2023. 

Valberedningen föreslår förbundsfullmäktige att från Göteborgsregionen 

(GR) nominera Olof Lundberg (S), Stenungsund, och Mona Dieng (S), Lilla 

Edet, till strukturfondspartnerskapet för programperioden 2021-2027.  
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Nomineringar till strukturfondspartnerskapet 

Förbundsfullmäktige – ärende 18 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-12-12, Diarienummer: 2022-00347 

 

  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan att nominera SFP förtroendevalda kommunalförbunden 

Nomineringar till SFP 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Strukturfondspartnerskapet   INBJUDAN    

Västsverige 2022-11-25 

 

      
 

Enligt sändlista 

 

 

Inbjudan att nominera ledamot till det regionala 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige för programperioden 2021-2027 
 

Regeringen har den 7 juni 2022 utsett undertecknad Kristina Jonäng, Västra 

Götalandsregionen till ordförande i det regionala Strukturfondspartnerskapet i 

Västsverige för programperioden 2021-2027. Det är ordföranden som ska utse övriga 

ledamöter i det regionala strukturfondspartnerskapet. Se bilaga 1 Regeringsbeslut 2022-

06-07.  

 

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland inkomna ansökningar till 

Regionalfonden Västsverige samt Europeiska socialfonden+ i Västsverige.  

 

Strukturfondspartnerskapen för programperioden 2021-2027 övertar kvarvarande 

uppgifter från strukturfondspartnerskapen för programperioden 2014-2020.  

 

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige består av en sammansättning av förtroendevalda 

från regional och lokal nivå, representanter från berörda myndigheter, arbetsmarknadens 

organisationer, näringsliv och föreningar. Förordandet av Strukturfondspartnerskapets 

förtroendevalda ledamöter upphör sista december 2022 och nya förtroendevalda 

ledamöter ska således utnämnas.  

 

Från Västra Götaland ska följande förtroendevalda utses:  

• Fyra representanter för Västra Götalandsregionen, varav en ordförandekandidat 

• En representant från delregional nivå 

• En representant från Göteborg stad  

 

Ni erbjuds att nominera två personer, en man och en kvinna, till ledamotsposten för 

delregional nivå.  

 

Partnerskapet strävar efter en jämn könsfördelning och geografisk spridning i 

Västsverige.  

 

Förslag på nomineringar bör vara oss tillhanda senast den 20 januari 2023.  

Var god sänd förslag till strukturfondspartnerskapets sekreterare Linn Henriksson 

linn.henriksson@vgregion.se.  

 

Mötesdatum med Västsveriges strukturfondspartnerskap 2023 

Fredag 31 mars 

Fredag 16 juni  

Torsdag-fredag 14–15 september  

Fredag 8 december 

 

 

Vänliga hälsningar 
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Strukturfondspartnerskapet   INBJUDAN    

Västsverige 2022-11-25 

 

      
 

Sändlista  

Fyrbodals kommunalförbund  

Skaraborgs kommunalförbund 

Göteborgsregionen kommunalförbund 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund   

 

För kännedom: Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund martin.carling@fyrbodal.se  
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Nomineringar till 
strukturfondspartnerskapet 
2021-2027
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Strukturfondspartnerskapet (SFP) har till uppgift att prioritera 

bland inkomna ansökningar till Regionalfonden Västsverige 

samt Europeiska socialfonden+ i Västsverige, och består av en 

sammansättning av förtroendevalda från regional och lokal 

nivå, representanter från berörda myndigheter, 

arbetsmarknadens organisationer, näringsliv och föreningar. 

Förordnandet av Strukturfondspartnerskapets förtroendevalda 

ledamöter upphör 31 december 2022 och nya förtroendevalda 

ledamöter ska således utnämnas.

Uppdrag
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Kommunalförbunden i Västra Götaland har getts möjligheten att 

nominera två förtroendevalda (1 man och 1 kvinna). 

Önskvärd profil: 

• Representation i GR

• Regional förankring

• God kännedom om storstadsregionens behov och utmaningar 

(sett utifrån Europeiska Socialfonden+ och Regionalfonden) 

Göteborgs stad nominerar egna förtroendevalda

Deadline för att skicka in nomineringar är den 20 januari 2023.  
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Varför viktigt för GR att nominera ledamöter?

• GR driver ett stort antal EU-finansierade projekt 

tillsammans med medlemskommunerna. 

Projekten stärker utvecklingsarbetet lokalt och 

regionalt. 

• En stor del av GR:s externfinansiering kommer från 

projekt inom Europeiska Socialfonden+

• GR ser även Regionalfonden som en potentiell 

framtida finansiär, utifrån programmets 

prioriteringar 

159



Mötesdatum med Västsveriges 

strukturfondspartnerskap 2023 

• Fredag 31 mars 

• Fredag 16 juni 

• Torsdag-fredag 14–15 september 

• Fredag 8 december 
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Strukturfondspartnerskapet 2021-2027 

(byts nu efter valet)

Ordförande - Kristina Jonäng, Västra 

Götalandsregionen

Ersättare - Dag Hultefors, Region Halland

Kommuner och regioner

Gun-Marie Stenström, Region Halland
Helene Andersson, Region Halland
Stina Isaksson, Region Halland
Therese Stoltz, Region Halland
Per Stané Persson, Region Halland
Lars Holmin, VGR
Alex Bergström, VGR
Bengt Forsling, VGR
Martin Carling, Fyrbodals 
kommunalförbund
Marina Johansson, Göteborgs stad
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Handlingsplan för Västsverige ESF+
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Västsveriges prioriteringar Regionalfonden
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Frågor?
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  1(2) 

 

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se •  

www.domstol.se/domstolsverket 

 Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30  

 

Domstolsverket 

 

 

17 januari 2023 

 

Information om nämndemannaval 2023 

Under året ska nämndemän väljas för mandatperioden 2024–2027. 

Ni som arbetar med nominering och val av nämndemän har en 

nyckelroll för att säkerställa allmänhetens förtroende för 

domstolarna. 

Domstolsverket har i uppdrag av regeringen att genomföra 

kommunikationsinsatser riktade till nominerande och väljande organ och till 

presumtiva nämndemän bland allmänheten inför nämndemannaval 2023.  

Allsidig sammansättning 

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en 

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och 

yrke. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att nämndemannakåren 

speglar befolkningen. Eftersom uppdraget som nämndeman är opolitiskt är 

det också viktigt att personer utan partipolitisk koppling ges faktisk 

möjlighet att bli nämndeman. Det är betydelsefullt för att säkerställa 

allmänhetens förtroende för domstolarna. 

Användbar information på 

domstol.se/nämndeman 

På domstol.se/nämndeman finns information 

om vad uppdraget som nämndeman innebär. 

Det finns en särskild del för er som nominerar 

och väljer nämndemän. Det finns också en del 

som riktar sig till den som är intresserad av att 

bli nämndeman, som ni kan hänvisa till. 

Viktiga perioder 2023 

Inför förra nämndemannavalet uppmanade Domstolsverket de aktörer som 

är med i processen med nämndemannaval (det vill säga domstolar samt 

nominerande och väljande organ) att samordna sig tidsmässigt.  

I utvärdering visade det sig fungera väl och var uppskattat av 

domstolarna. Därför ombeds aktörerna samordna sig tidsmässigt igen. 

 

Scanna QR-koden med din 

mobil så kommer du till 

domstol.se/nämndeman. 

Fortsättning på nästa sida. 
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Februari: Domstolar anmäler till kommun och region hur många 

nämndemän som behövs. 

Mars-juni: Partier nominerar. Domstolsverket genomför en 

informationskampanj till allmänheten. 

Augusti-september: Kommuner och regioner väljer. 

Oktober-december: Kontroll och utbildning på domstol. 

Denna tidsmässiga samordning ökar förutsättningarna för att domstolarna 

får sina nämndemän i tid så att de hinner kontrollera och utbilda dem.  

Dessutom finns det ett värde i att partierna nominerar samtidigt som 

Domstolsverkets informationskampanj genomförs.   

Läs mer på domstol.se/nämndeman, på sidan För dig som nominerar och 

väljer. 
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Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

 

 
Staben för styrning och utveckling 
Peter Backenfall, 031-335 27 04, 070-6759671 
Datum: 2023-01-18 
Diarienr: RSG 2023/43 
Ert datum: Välj datum här 
Er beteckning: Beteckning RSG:s medlemskommuner 
 Mottagande företagsavdelning 
 Mottagande företagsadress 
 Mottagande företags postnr och ortsnamn 
 

Dialogmöte med RSG:s medlemskommuner 

 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har fr o m 2023-01-01 utökats med tre 
medlemskommuner. Detta ökar RSG:s möjlighet till att åstadkomma en robust 
räddningstjänstverksamhet för invånarna i förbundsområdet, något som är angeläget givet 
rådande omvärldsläge. 
 
Med anledning av ovanstående ser RSG:s ledning och presidium gärna att möjlighet gives till 
ett möte med medlemskommunernas politiska ledning och ledande tjänstepersoner. 
Identifierade frågeställningar är: 
 
-RSG idag och i en framtid 
-Aktuell statistik 
-Höjd beredskap/Civilt försvar 
-Förebyggande frågor 
-Övrigt, efter önskemål 
 
RSG:s ledning och presidium har avsatt tid (ca 90 minuter) för ett antal presumtiva 
mötestillfällen, då vi gärna gästar våra medlemskommuner: 
 
22 mars, eftermiddag 
23 mars, förmiddag 
23 mars, eftermiddag 
28 mars, eftermiddag 
3 april, eftermiddag 
5 april, förmiddag 
5 april, eftermiddag 
11 april, eftermiddag 
13 april, eftermiddag 
14 april, förmiddag 
27 april, eftermiddag 
3 maj, förmiddag 
3 maj, eftermiddag 
8 maj, eftermiddag 
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9 maj, eftermiddag 
17 maj, förmiddag 
22 maj, eftermiddag 
 
RSG emotser en dialog i ärendet. För frågor och bokning av mötet står stabschefen Peter 
Backenfall (peter.backenfall@rsgbg.se eller 070-6759671) till förfogande. 
 
 
E u, 
 
 

Peter Backenfall  
C Staben för styrning och utveckling 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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From:                                 Sundelin Carolina
Sent:                                  Mon, 23 Jan 2023 13:50:30 +0000
To:                                      Kommun Grästorp; Kommun Gullspång; Göteborg Stad 
(samhallsskyddochberedskap@stadshuset.goteborg.se); Götene Kommun; Herrljunga Kommun; 
Kommunen Hjo; Härryda Kommunen; Karlsborg Kommunen; Kungälv kommun; Lerums Kommun; 
Kommun Lidköping; Kommunen; Lysekil kommun; Info Mariestad; Mark kommun; 
kommun@mellerud.se; Munkedal kommun; Mölndals Kommun; Orust Kommunen; Partille Kommunen; 
Skara Kommunen; Skövde Kommunen; Sotenäs Kommunen; Kommun Stenungsund; Strömstad 
Kommunen; Svenljunga Kommunen; Tanum Kommunen; Kommunstyrelsen Tibro; Tidaholm Kommunen; 
Kommun Tranemo; Trollhättan Kommunen; Kommunen Töreboda; Kommunen Uddevalla; Kommun 
Ulricehamn; Vara Kommunen; Vårgårda kommun; Kommun Vänersborg; Åmål kommun; Öckerö 
kommun; Färgelanda Kommunen; Kommunen Falköping; Essunga Kommun; Borås Stad; Bollebygd 
Kommunen; Bengtsfors Kommun; Kommunstyrelsen Allingsås; Kommun Ale; Tjörn Kommunen; Orust 
Kommunen
Subject:                             Save the date utbildning förtroendevalda
Attachments:                   save the date förtroendevalda.docx

Hej, 
Bifogar en save the date till utbildning för förtroendevalda i maj. Vore tacksam för hjälp att 
vidarebefordra till följande målgrupp: 
 

• Kommunfullmäktiges ordförande (eller vice ordf.)
• Kommunstyrelsens presidium
• Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande, om dessa inte ingår i kommunstyrelsens 

presidium
• Kommundirektör
• Säkerhetschef och/eller ett urval av handläggare med ansvar för krisberedskap och civilt försvar
• Kommunen har, utöver detta, möjlighet att ta med någon eller några ytterligare från 

förvaltningsledningen eller en VD för kommunalt bolag med samhällsviktig verksamhet 
 
Tack på förhand! 
 
Vänligen  
 
_____________________________________________________________ 
 
Carolina Sundelin 
Beredskapshandläggare för civilt försvar 
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg 
  
Tel: 010-224 43 15 
Mobil: 0730714301
Växel: 010-224 40 00 
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carolina.sundelin@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Så hanterar vi dina personuppgifter
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd. 
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten.

Välkommen till en dag  
om samhällets robusthet 
 
Civilt försvar, säkerhet och klimatanpassning – dessa viktiga frågor bidrar 
tillsammans till ett starkt samhälle med motståndskraft. Välkommen till en 
dag där du som är förtroendevald eller tjänsteperson får viktig kunskap om 
hur din roll är viktig i de här frågorna.  

Tid och plats 
16 maj Skaraborg (preliminärt) kl. 9.00 – 16.00 – lokal bestäms senare 

17 maj Sjuhärad (preliminärt) kl. 9.00 – 16.00 – lokal bestäms senare 

23 maj Göteborgsregionen (preliminärt) kl. 9.00 – 16.00 – lokal bestäms senare 

24 maj Göteborgsregionen (preliminärt) kl. 9.00 – 16.00 – lokal bestäms senare 

30 maj Fyrbodal (preliminärt) kl. 9.00 – 16.00 – lokal bestäms senare 

 

Deltagande sker i första hand i egen delregion men vi är flexibla med möjligheten 
att delta vid ett annat tillfälle.  

 

Anmälan 
Inbjudan med anmälningslänk skickas ut senare. 

Målgrupp 
• Kommunfullmäktiges ordförande (eller vice ordf.) 
• Kommunstyrelsens presidium 
• Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande, om dessa inte 

ingår i kommunstyrelsens presidium 
• Kommundirektör 
• Säkerhetschef och/eller ett urval av handläggare med ansvar för 

krisberedskap och civilt försvar 
• Kommunen har, utöver detta, möjlighet att ta med någon eller några 

ytterligare från förvaltningsledningen eller en VD för kommunalt bolag 
med samhällsviktig verksamhet  

Varje kommun har möjlighet att delta med cirka 8-12 personer/kommun, vi 
kommer dock att vara flexibla så att så många som möjligt kan delta.  
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd. 
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten.

Program (preliminärt) 
 

 

 

 

8.30 – 9.00  Kaffe och macka 

9.00 – 9.05  Inledning  

9.05 – 9.35  Block 1 

9.40 – 10.10 Block 2 

10.10 – 10.20 Paus 

10.20 – 11.00 Block 3 

11.05 – 11.45 Block 4 

11.45 – 12.15 Block 5 

12.15 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.40 Block 6  

13.45 – 14.25 Block 7 

14.25 – 14.45  Fika 

14.45 – 15.15 Block 8 

15.20 – 15.45 Block 9  
 

OBS! Programmets innehåll kan komma att ändras och programpunkter kastas 
om.   

 

Välkomna! 

 

Carolina Sundelin 

Beredskapshandläggare civilt försvar  
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Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd. 
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten.

Carolina.sundelin@lansstyrelsen.se  
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Revisionsrapport 2021 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
Februari 2022 

 

  

 

 

 

 

 

Grundläggande granskning 

av överförmyndarnämnden 
Del av Stenungsunds kommunrevisions   
grundläggande granskning 2021 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagens 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer 

av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i 

kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 

översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunala 

anvisningar?   

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering?  

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som ut-

gångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 God revisionssed 2018 

1.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. 

1.5. Metod och avgränsning 

Granskningen baseras på skriftliga frågor. I granskningen ingår också övergripande 

dokumentstudier av verksamhetsplan, protokoll, uppföljningar och intern kontrollplan.   
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2. Överförmyndarnämnden   

2.1. Styrning  

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de samverkande 

kommunerna. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 

förvaltare. Sedan 1 januari 2015 har Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommun en 

gemensam överförmyndarnämnd. Av överförmyndarnämndens reglemente framkommer att 

Stenungsund är värdkommun och att den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre 

verksamhetsmål och kopplat både indikatorer och aktiviteter till dessa. Av måluppföljning för 

2021 framgår att verksamhetsmål kring årsräkningar inte uppfyllts och verksamhetsmål kring 

digital handläggning endast delvis uppfyllts för 2021.  

Varje år före den 1 mars ska god man/förvaltare lämna in en årsräkning1 till överförmyndaren. 

Nämnden har som målsättning att alla årsräkningar som är kompletta ska vara 

färdiggranskade sista september. Samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade samma år 

de inlämnas2. Av protokoll per september framgår att 52 procent av årsräkningarna var 

granskade. Färre årsräkningar var granskade jämfört med förra året, anledningar till detta 

uppges vara vakant tjänst under fyra månader, sjukfrånvaro samt ett mer tidskrävande 

arbetssätt på grund av pandemin. Av bokslut framgår att 94 procent av årsräkningarna var 

färdiggranskade vid årsskiftet. I skriftligt svar framgår att restriktioner på grund av pandemin 

medfört att verksamheten har behövt ställa om vilket i sin tur medfört att handläggningstiderna 

blivit längre. Även rekrytering av ställföreträdare uppges ha försvårats då det under en period 

rådde besöksförbud på särskilda boenden. Av årsbokslut framgår att överförmyndarnämnden 

beslutar att överföra överskott om 49 tusen kronor per kommun från 2021 till 2022. 

Överföringen syftar till att möjliggöra visstidsanställning av en handläggare under fyra 

månader som förstärkning. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till detta.  

Verksamhetsmål kring digital handläggning innefattar att kommunikation ska kunna ske 

digitalt med bibehållen rättssäkerhet. Av årsbokslut framgår att viss handläggning har kunnat 

göras på distans men att det ännu inte finns möjligheter att kommunicera digitalt på ett 

tillfredsställande sätt. I skriftligt svar från förvaltningen beskrivs att kommunikation 

innehållande känsliga personuppgifter och/eller sekretessuppgifter för närvarande måste 

skrivas ut och sändas med traditionell post. De digitala lösningar som undersökts har inte 

uppfyllt kraven kring hantering av personuppgifter då de haft underleverantörer med 

 
1 I årsräkningen ska ställföreträdare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. 
Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och 
skulder, samt utgifter och inkomster, vid periodens början och slut.  
 
2 Det finns ingen lagstiftning kring handläggningstid för granskning. Justitieombudsmannen (JO, beslut 
dnr 5172–2008) har dock bedömt att handläggningstiden för granskningar inte bör överstiga sju 
månader.  
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amerikanska molntjänster. Arbetet fortgår med att hitta digitala lösningar där kommunikation 

kan ske digitalt med bibehållen rättssäkerhet. 

2.2. Uppföljning  

Av protokoll framgår att verksamhetsmålen följs upp vid varje nämndssammanträde under den 

stående punkten ”information från verksamheten”, nämnden sammanträder cirka sju gånger 

årligen. Nämnden erhåller därtill verksamhetsuppföljning vid varje nämndssammanträde 

exempelvis avseende överklagade arvodesbeslut. Nämnden erhåller ekonomisk uppföljning 

vid delårs- och årsbokslut.  

2.3. Intern kontroll 

Nämnden har för år 2021 antagit en internkontrollplan utifrån genomförd riskanalys. Planen 

innefattar tre risker och kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig och 

kontrollmetod. Internkontrollplanen följs upp av nämnden vid delårs- och årsbokslut.  

2.4. Bedömning   

Överförmyndaren ska se till att granskning av redovisningshandlingar sker så snabbt och 

enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (se 9 § förvaltningslagen [2017:900]). Det 

finns ingen lagstiftning kring handläggningstid för granskning men den bör inte överstiga sju 

månader enligt JO. 

Vår bedömning är att nämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning. Nämnden 

har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka kontinuerligt följs upp 

genom indikatorer. Överförmyndarnämnden har i verksamhetsplan fastställt verksamhetsmål 

kring handläggningstid: alla årsräkningar som är kompletta ska vara färdiggranskade sista 

september och samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade samma år de inlämnas. Vi 

noterar att drygt hälften av årsräkningarna var granskade per september och 94 procent var 

granskade vid årets slut. Därmed bedöms att verksamhetsmålen kring handläggningstid inte 

uppfyllts. Enligt vår mening är detta en brist som medför risk att granskning av årsräkningar 

inte sker i tid. Vi noterar att kompetensförsörjning varit en utmaning under året. Personalbrist 

och restriktioner till följd av coronapandemin uppges som anledningar till längre 

handläggningstider. Vi ser positivt på att förstärkning i personalen beslutats om i nämnden. Vi 

noterar att målet som avser att möjliggöra för handläggning på distans endast delvis är uppfyllt.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning. 

Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomisk uppföljning vid delårs- och 

årsbokslut. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 

inte visat på avvikelser gällande interkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till 

överförmyndarnämnden:  

 

 Säkerställa åtgärder för att uppfylla verksamhetsmålen och nämndens uppdrag.  
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Göteborg den 8 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hellqvist  

Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB 

 

 

 

 

 

  

    

Christoffer Henriksson   Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Kvalitetssäkrare  

    Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Källförteckning 

Dokument 

 Verksamhetsplan, 2021 

 Reglemente, 2014 

 Samarbetsavtal, 2019 

 Interkontrollplan, 2021 

 Uppföljning av interkontrollplan, 2021  

 Riskbedömning, 2021 

 Delegationsordning, 2021 

 Protokoll från nämndens sammanträden 2021 

 Årsbokslut 2021 

 

Skriftliga svar 

 Skriftliga svar från förvaltningen, 2022-01-27  

 Skriftliga svar från förvaltningen, 2022-02-22  
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se  

2022-06-03

Sida 1 av 1

Dnr ÖFN 2021/

Överförmyndarnämndens svar på Stenungsunds 
kommunrevisions grundläggande granskning 2021 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 
granskning av Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund.  
Syftet med granskningen är att bedöma om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
med god intern kontroll. 
 
 
Nedan kommenterar Överförmyndarnämnden granskningsrapporten och de rekommendationer 
som granskningen innehåller.  
 
Överförmyndarnämndens generella kommentarer 
Överförmyndarnämnden delar i stort de bedömningars om framkommer i granskningsrapporten. 
Överförmyndarnämnden vill dock framhålla att pandemiåret avviker från ett normalår då det 
krävt förändrade arbetsmetoder för att följa restriktionerna som varit. De förändrade 
arbetsmetoderna har medfört längre handläggningstider vilket varit en orsak till att målen ej 
nåtts fullt ut.  
 
Överförmyndarnämndens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
 

Rekommendation: Säkerställa åtgärder för att uppfylla verksamhetsmålen och nämndens 
uppdrag.  
 
Överförmyndarnämnden kommer att se över processen för granskning av årsräkningar i syfte att 
åstadkomma effektiviseringar. I denna översyn ingår även att se över prioriteringar, rutiner vid 
granskning och vilka redovisningar som kan granskas mera översiktligt.  
 
Överförmyndarnämnden 
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