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Mona Dieng (S) 
Anne-Lie Palm (S) 
Kristian Hermansson (S) t om § 42 
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Kjell Johansson (S) 
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Lorentz Lindell (SD) 
Per-Anders Sturk (SD) 
 
Övriga närvarande 
Insynsplats 
Peter Spjuth (V) 
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Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Maria Olegård, administrativ chef 
Victor Prästbacka, kommunpolis, § 29 
Karin Holmström, sektorchef samhälle, § 30-32 
Maria Wagerland, plan- och exploateringschef, § 30-31 
Jörgen Karlsson, ekonomichef, § 33-34 
Alexandra Olausson, it-samordnare, § 33 
Claes Olsson, ordförande överförmyndarnämnden. § 43 
Helena Maxon, kanslichef Stenungsunds kommun, § 43 
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§ 27 

Godkännande av dagordning 
 
Tillkommande ärende: 
 

• Initiativärende om att ta höjd för ambulansverksamhet vid byggnation av ny 
räddningstjänststation 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående tillägg. 
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§ 28 

Anmälan av jäv 
 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 29 
Information om Medborgarlöfte 2023-2024 
Dnr KS 2023/26 
 
Sammanfattning 
Kommunpolis Victor Prästbacka börjar med att redovisa uppföljningen av 
medborgarlöftet 2022. 
 
Medborgarlöftet 2023-2024 beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra 
Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under de kommande två åren. 
Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare 
och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns 
problem. Det som ligger till grund för löftet är Polisens trygghetsundersökning som 
genomfördes hösten 2022, årets CAN-undersökning samt Polisens och kommunens 
aktuella lägesbild. 
 
Följande punkter lovar polisen och kommunen fokusera på under 2023-2024: 
 
Narkotika  Arbeta tidigt förebyggande och uppsökande samt arbeta 

trygghetsskapande i den offentliga miljön. 
Trafik  Arbeta med trygghet och säkerhet kopplat till användning av A-

traktorer och mopeder. 
Skadegörelse  Arbeta förebyggande mot skadegörelse på skolbyggnader. 
Våld i nära relation  Samverka för att förhindra och förebygga brott i nära relationer 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarlöftet, undertecknat 2023-01-20 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 30 
Kort utbildning i översiktsplanering samt detaljplanering från 
Boverket 
 
Sammanfattning 
Boverkets filmer om översiktsplanering och detlplanering visas och dialog förs i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 31 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 
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 
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Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD)  
Kommunstyrelsen fastställer den reviderade tidplanen för kommande planarbete på 
översiktlig nivå daterad 2023-01-12 med följande ändring: 
Högstadieskola Lödöse 
Möjliggöra för en högstadieskola i Lödöse. Planarbete påbörjas 2023 och ska vara klart 
2025. 
 
Andreas Freiholtz (SD), Gustav Lagnander (SD), Niclas Ahlberg (SD) och Camilla 
Nilsson (KD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Julia Färjhage (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Jörgen Andersson (C), Kristian Hermansson och Anne-Lie Palm (S) tillstyrker Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Frej Dristigs yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag 
Nej-röst för Frej Dristigs yrkande 
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 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C) X   
Frej Dristig (SD)  X  
Mona Burås Dieng (S) X   
Anne-Lie Palm (S) X   
Kristian Hermansson (S) X   
Jörgen Andersson (C) X   
Zara Blidevik (M) X   
Andreas Freiholtz (SD)  X  
Niclas Ahlberg (SD)  X  
Gustav Lagnander (EDL)  X  
Camilla Nilsson (KD)  X  
 6 5  

 
Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
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 
 
 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD), Camilla Nilsson (KD) 
och Gustav Lagnander (EDL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutet expedieras till 
Maria Wagerland, planerings- och exploateringschef 
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§ 32 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 
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 
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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.  
 
Beslut 

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. 

 
 
Beslutet expedieras till 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Ingela Flodin, nämndsamordnare 
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§ 33 
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.  
 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 
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.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Lotte Mossudd, sektorchef socialtjänst 
Karin Holmström, sektorchef samhälle 
Håkan Sundberg, tf sektorchef bildning 
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§ 34 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 
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 
 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
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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§ 36 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-20 
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) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Frej Dristig (SD) och Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
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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§ 37 
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 avslår motionen. 
 
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 
till enskild. Det förbudet kan nämligen bara genombrytas av specialreglering – t ex i 
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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 2023-01-04 
Motion av Frej Dristig (SD), undertecknad 2022-06-20. 
Svar på motion om att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag  
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-12. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Kristian Hermansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag 

19



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2023-02-21 
 

 
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD) och Gustav Lagnander 
(EDL) reserverar sig mot beslutet till förmån för Frej Dristigs yrkande. 
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§ 38 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och 
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 
 
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut: 
 
 Beskrivning Paragraf 
Datum Avsändare/Mottagare  
Ärendenummer Ärendemening Kategori 
   
 Protokoll KSAU 2022-12-12 

 
Julia Färjhage §1/2023 

2022-12-15   
        Protokoll 

   
 Inköp av profilprodukter till kommunen, 

såsom reflexband, cerat, skoputs, paraply 
mm (Delord punkt 4.5) 

Elisabeth Linderoth 
§5/2022 

2022-12-19   
KS 2022/513 Direktupphandling inköp av profilprodukter.  Övriga delegeringsbeslut 
   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat 

Delegationspunkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§1/2023 

2023-01-04 ***Sekretess***  
KS 2023/5 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 Fullmakt att förordna vid samtliga över- och 

underdomstolar, exekutionssäten och 
övriga myndigheter i Sverige (Delord punkt 
1.8) 

Julia Färjhage §2/2023 
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  sid- 2 - 
 

sid 2/3 

2023-01-17  Financial Solutions AB  
KS 2023/24 Fullmakt att förordna vid samtliga över- och 

underdomstolar, exekutionssäten och 
övriga myndigheter i Sverige 

Ordförandebeslut 

   
 P-tillstånd avslag 

Delegationspunkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§2/2023 

2023-02-02 ***Sekretess***  
KS 2022/532 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 P-tillstånd för rörelsehindrade beviljat 

Delegationspunkt 6.7 
 

Carolina Allvin Bromar 
§3/2023 

2023-02-06 ***Sekretess***  
KS 2023/40 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

   
 ICA Lödöse_Kommersiella villkor (Punkt 

4.3) 
Jörgen Karlsson §3/2023 

2023-02-07   
KS 2022/485 Kompletteringsköp för 

konsumentförpackningar 
Upphandling 

   
 Coop_Kommersiella villkor  (Punkt 4.3) Jörgen Karlsson §2/2023 

2023-02-07   
KS 2022/485 Kompletteringsköp för 

konsumentförpackningar 
Upphandling 

   
 ICA Bostroms Kommersiella villkor (Punkt 

4.3) 
Jörgen Karlsson §1/2023 

2023-02-07   
KS 2022/485 Kompletteringsköp för 

konsumentförpackningar 
Upphandling 

   
 Beslut om upphandling  konferenstjänster 

(Punkt 4.3) 
Jörgen Karlsson §4/2023 

2023-02-07   
KS 2022/218 Konferenstjänster Upphandling 
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  sid- 3 - 
 

sid 3/3 

   
 Tillträde geotekniska prover (7.26). Maria Wagerland 

§1/2023 
2023-02-06 LILLA EDETS KOMMUN  
KS 2022/528 Förfrågan om tillträde till mark för 

geoteknisk underökning  
Övriga delegeringsbeslut 

   
 Yttrande på förslag på revidering av 

riksintresse för naturvård, Göta och Norde 
älvs dalgångar (Delord punkt 1.3) 

Elisabeth Linderoth § 

2023-02-10   
KS 2023/62 Remiss avseende omprövning av 

riksintresse för naturvård - Göta och Nordre 
älvs dalgångar 

Övriga delegeringsbeslut 

   
 Resultat  2022180 Nämndsamordnare  Lilla 

Edets kommun  punkt 5.3 
Maria Olegård §1/2023 

2023-02-13   
KS 2023/69 Nämndsamordnare, Lilla Edets kommun Tjänstetillsättning 
   
 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
 

23



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen protokoll 2023-02-21 

 
§ 39 

Anmälan av inkomna skrivelser 
Dnr KS 2023/16 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser. 
 

2023.91 Protokollsutdrag Beslut i GR:s 
förbundsfullmäktige § 17 nominering till 
strukturfondsparnerskapet 

GR 

2023.90 Information Beslut i GR:S förbundsfullmäktige 
ärende 18 nominering av ledamöter till 
strukturfondspartner-skapet i Västsverige 

GR 

2023.154 Förbundsfullmäktiges beslut 230103 § 6 Val 
av revisorer för Räddningstjänsten 
Storgöteborg. 

Räddningstjänsten 
StorGöteborg 

2023.155 Förbundsfullmäktiges beslut om val av 
ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 
för förbundsfullmäktige RSG. 

Räddningstjänsten 
StorGöteborg 

2023.162 Förbundsfullmäktiges beslut 230103 § 8 
Sammanträdestider för förbundsfullmäktige 
2023. 

Räddningstjänsten 
StorGöteborg 

 
2023.161 

förbundsfullmäktiges beslut 230103 § 7 Val av 
förbundsstyrelse RSG 2023-2026 

Räddningstjänsten 
StorGöteborg 

2023.189  Information om nämndemannaval 2023 Domstolsverket 

 
2023.268 

 Dialogmöte med RSG:s medlemskommuner  Räddningstjänsten 
StorGöteborg 

2023.273 Save the date utbildning förtroendevalda Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

2023.446 Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-02-01 Överförmyndarnämnden 

 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 40 
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 
Arbetsutskottets protokoll 2023-02-07 
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.   
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2023.  
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Chef sektor samhälle, Karin Holmström  
Chef sektor social, Lotte Mossudd 
Tf chef sektor bildning, Håkan Sundberg 
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§ 41 
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. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar underlag till kommande lokalförsörjningsplan. 
 
 

26



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2023-02-21 
 

 
§ 42 
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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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 nämndöverskridande 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) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande 
tilläggsyrkande: 

1. Kommunstyrelsen 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. 

 
Andreas Freiholtz (SD), Gustav Lagnander (EDL), Niclas Ahlberg (SD) och Camilla 
Nilsson (KD) tillstyrker Frej Dristigs yrkande. 
 
Jörgen Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Frej Dristigs 
tilläggsyrkande. 
 
Mona Burås Dieng (S) tillstyrker Jörgen Anderssons yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Frej Dristigs 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för bifall till Frej Dristigs yrkande 
Nej-röst för avslag av Frej Dristigs yrkande 
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 Ja-röst Nej-röst Avstår 
Julia Färjhage (C)  X  
Frej Dristig (SD) X   
Mona Burås Dieng (S)  X  
Anne-Lie Palm (S)  X  
Madeleine Librén (S)  X  
Jörgen Andersson (C)  X  
Zara Blidevik (M)  X  
Andreas Freiholtz (SD) X   
Niclas Ahlberg (SD) X   
Gustav Lagnander (EDL) X   
Camilla Nilsson (KD) X   
 5 6  

 
Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 6 nej-röster och kommunstyrelsen har därmed 
beslutat avslå Frej Dristig tilläggsyrkande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar Kommunens Lokalförsörjningsplan 2024 med tillhörande 
bilaga som underlag till budgetberedningens arbete inför Mål och resursplan 2024. 
 
 
Reservation 
Frej Dristig (SD), Andreas Freiholtz (SD), Niclas Ahlberg (SD), Camilla Nilsson (KD) 
och Gustav Lagnander (EDL) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunchef, Elisabeth Linderoth 
Ekonomichef, Jörgen Karlsson  
Chef sektor samhälle, Karin Holmström 
Chef sektor social, Lotte Mossudd 
Tf chef sektor bildning, Håkan Sundberg 
 
 
 

29



   

 

Kommunstyrelsen protokoll 2023-02-21 
 

 
§ 43 
Information från GR 
Dnr KS 2023/17 
 
Sammanfattning 
Beredningsgrupperna för miljö- och samhällsbyggnad, arbetsmarknad och social välfärd 
har haft sina första uppstartsmöten med presentation av ledamöterna och genomgång av 
respektive beredningsgrupps ansvarsområde. 
 
Förbundsstyrelsen har också haft sitt första möte där bland annat val av ordförande till 
utbildningsgruppen förrättades. 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 44 
Länsstyrelsens gransknng av överförmyndarnämnden 
Dnr KS 2023/57 
 
Sammanfattning 
Lilla Edets kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Orust kommun har 
gemensam överförmyndarnämnd och verksamheten administreras i Stenungsunds 
kommun. Länsstyrelsen i Västra Götaland har genomfört inspektion av verksamheten 
och riktat kritik avseende några punkter. 
 
Ordförande i överförmyndarnämnden och kanslichefen i Stenungsunds kommun 
redogör för vidtagen åtgärdsplan för att komma till rätta med de brister som 
Länsstyrelsen påpekat. 
 
Beslutsunderlag 
Inspektionsprotokoll, daterat 2022-10-04 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 45 
Initiativärende om att ta höjd för ambulansverksamhet vid 
byggnation av ny räddningstjänststation 
Dnr KS 2023/88 
 
Sammanfattning 
Frej Dristig (SD) inkom 2023-02-20 med ett initiativärende med förslag om att 
kommunstyrelsen uppdrar åt sektor kommunledning att i samråd med AB EdetHus 
utreda tillkommande kostnader av en garageplats för ambulans och ett kontor för 
ambulansverksamhet på den nya räddningstjänststationen, samt att sektor 
kommunledning tillser att vid byggnation av den nya räddningstjänststationen tar med 
en garageplats för ambulans och ett kontor för ambulansverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende, daterat 2023-02-20 
 
Yrkande 
Julia Färjhage (C) 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till sektor kommunledning för beredning. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till sektor kommunledning för beredning. 
 
 
 
Beslutet expedieras till 
Elisabeth Linderoth, kommunchef 
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