
 
 

   
 

 

    
 
 
 

Kallelse Kommunfullmäktige 
 
Tid: onsdag 8 mars 2023 kl. 18:00 
 
Plats: Kulturhuset Eden, Lilla Edet 
 
        Ärenden  Föredragande  

 
Formalia 

1 Upprop   
2 Val av justerare och tid för justering   
3 Godkännande av dagordning 

 
  

Ärenden 
4 Avsägelse från Ann-Kristin Johansson (SD) 

från uppdraget som nämndeman i Vänersborgs 
Tingsrätt, samt fyllnadsval 
 

2022/420  

5 Valärende 
 

2022/420  

6 Svar på motion om menssäkrade toaletter 
 

2022/150  

7 Svar på motion om att utbilda kommunens 
skolpersonal i pågående dödligt våld (PDV) 
 

2022/311  

8 Svar på motion om att Införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag 
 

2022/310  

9 Överföring av investeringsmedel till 2023 
 

2022/534  

10 Motion om att sänka politikerarvodet och 
påbörja bantningen av byråkratin i Lilla Edet 
 

2023/95  

11 Motion om att göra vårdnadshavare 
betalningsskyldiga vid vandalism 
 

2023/96  

12 Motion om att etablera en kommunal 
vaktstyrka 
 

2023/97  

13 Motion om att låta oppositionen svara under 
allmänhetens frågestund 
 

2023/98  

14 Fråga till samhällsnämndens ordförande Mona 
Dieng Burås (S) om kommunens inköp av 
HVO100 och FAME100 

2023/105  
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15 Delgivning 2022/447  
 

 
 

                     
Lars Ivarsbo (C) 
Ordförande 
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From:                                 Maria Olegård
Sent:                                  Thu, 16 Feb 2023 07:27:54 +0000
To:                                      Kommunen
Subject:                             VB: Avsägning
Categories:                       KS

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Olegård 
Administrativ chef 
______________________________________ 
 
Besöksadress: Järnvägsgatan 12 
Postadress: Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet 
Telefon: 0520- 65 95 00, direkt: 0520-65 95 12 
 
maria.olegard@lillaedet.se 
www.lillaedet.se 
 
 

Från: Ann-Kristin Johansson (SD) <ann-kristin.johansson@politik.lillaedet.se> 
Skickat: den 16 februari 2023 08:27
Till: Maria Olegård <Maria.Olegard@lillaedet.se>
Kopia: Frej Dristig <frej.dristig@lillaedet.se>; Johan Sösäter Johansson (SD) 
<johan.sosaeter.johansson@Lillaedet.se>
Ämne: Avsägning 
 
Hej, avsäger mig uppdraget som nämndeman i tingsrätten, eftersom jag gått vidare som nämndeman i 
hovrätten. Hälsningar Ann-Kristin Johansson Sverigedemokraterna L-E 
 
Skickat från Outlook för iOS 
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Kommunfullmäktige protokoll 2023-01-25 
 

 
§ 8 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
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Kommunfullmäktige protokoll 2023-01-25 
 

bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-11 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04  
Motion, daterad 2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Yrkande 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 
Frej Dristig (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Anna Chorell (M) och Julia Färjhage (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige protokoll 2023-01-25 
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att ärendet 
ska bordläggas. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2023-01-11 
 

 
§ 18 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
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Kommunstyrelsen protokoll 2023-01-11 
 

bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-12-12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-22 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04  
Motion, daterad 2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Yrkande 
Frej Dristig (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet samt lämnar följande 
tilläggsyrkande ”kommunalt helägda bolag ska även ha menssäkrade personaltoaletter”. 
 
Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Frej Dristigs yrkanden. 
 
Anne-Lie Palm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2023-01-11 
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller motionens punkt 1. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår motionens punkt 
2 och finner att kommunstyrelsen avslår punkt 2. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Följande beslutsgång fastställs: 
Ja-röst för avslag av punkt 2 
Nej-röst för att bifalla punkt 2 
 

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

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

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

 
 
Reservation 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare för sverigedemokraterna, edetlistan och 
kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

 
§ 163 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om menssäkrade toaletter” (Dnr KS 2022/150 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 (Dnr BIN 2022/122). 
Motion ”Motion – menssäkrade toaletter” av Linda Holmer Nordlund (V), undertecknad 
2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Yrkande 
Peter Spjuth (V) bifaller motionen i sin helhet. 
 
Frej Dristig (SD) tillstyrker Peter Spjuths yrkande. 
 
Julia Färjhage (C) 

1. Kommunfullmäktige bifaller första att-satsen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-12-12 
 

2. Kommunfullmäktige avslår andra att-satsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Julia 
Färjhages yrkande. 
 
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 

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

 
 
Reservation 
Peter Spjuth (V) och Frej Dristig (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

12



TJÄNSTESKRIVELSE 
 

Datum Dnr  
2022-11-22 KS 2022/150 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
Svar på motion om menssäkrade toaletter 
 
Dnr KS 2022/150 
 
Sammanfattning 
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2022-03-08 med en motion med följande förslag: 
 
Att-sats 1: Omgående tillse att det på samtliga grundskolor i årskurs 4 - 9 finns 
menssäkrade toaletter för skolans flickor. 
Att-sats 2: Omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 
 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 
- Mensskydd (bindor och tamponger) 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 
 
Holmer Nordlund (V) lyfter bland annat i sin motion att mens är en naturlig del av 
vardagen för alla kvinnor under en stor del av deras liv, men att mens fortfarande är 
omgärdat av tabun, skam och stigma – det är viktigt att bekämpa myter och bryta tabun. 
Genom menssäkrade toaletter skapas trygghet, ökar kunskapen om mens och stärker 
kommunens jämställdhetsarbete. 
 
Enligt Holmer Nordlund (V), där hon hänvisar till en undersökning av Sifo, får 2 av 3 
kvinnor oväntat sin mens på arbetet och att då tvingas lämna sin arbetsplats för att 
skaffa mensskydd är orimligt. 
 
Menssäkrade elevtoaletter 
Bildningsnämnden behandlade ärendet på nämndssammanträde 2022-10-04. 
 
Sektor bildning gav följande bakgrund till bildningsnämnden inför att frågan om 
menssäkrade toaletter skulle behandlas: 
 
Handfat, tvål och papperskorgar finns idag på samtliga toaletter. För att erbjuda elever 
mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna anser sektor bildning att 
automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk och förstörelse, men 
nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds av flera leverantörer 
till exempel Redlocker och Herbox. Via ett tidlås (2 - 4 minuter) så går det inte att 
plocka ut fler skydd än ett i taget. Viktigt att nämna är att idag redan finns gratis 
mensskydd vid behov för elever och är redan en del i befintlig budget. Dessa 
mensskydd erbjuds elever av personal i skola, elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
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Kostnadsbilden förändras per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En exakt 
kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd, men sektor 
bildning uppskattar kostnaden enligt följande: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor (15  x 
4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
 
 
Menssäkrade personaltoaletter 
Om mensskydd skulle erbjudas kvinnor anställda i kommunen finns risken att invånarna 
i kommunen uppfattar att de anställda i Lilla Edets kommun blir orättvist premierade i 
jämförelse med andra anställda hos andra arbetsgivare i kommunen, där inte gratis 
mensskydd erbjuds. Kommunen finansieras av invånarna och kvinnor som är anställda i 
kommunen uppbär redan lön från Lilla Edets kommun. 
 
Kvinnor kan förbereda sig på att menstruationen kan komma oväntat genom att bära 
med sig mensskydd till arbetet i väska och/eller förvara i låda/garderob/skåp på arbetet. 
 
Om automater för mensskydd skulle användas på personaltoaletterna, ser 
kostnadsbilden olika ut per enhet beroende på antalet enheter som beställs. En 
uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Svar på motion om menssäkrade toaletter” (Dnr KS 2022/150 
Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 (Dnr BIN 2022/122). 
Motion ”Motion – menssäkrade toaletter” av Linda Holmer Nordlund (V), undertecknad 
2022-03-08. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattad kostnad från sektor bildning: 4000 kr för 3 toaletter på 5 skolor 
(15x4000) = 60 000 kr/år. Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt 
påfyllnad per skola/ stadie per år beräknas alltså till ca 60 000 kr per år. 
En uppskattad kostnad från sektor kommunledning om automater skulle användas på 
samtliga personaltoaletter (ca 170 toaletter) uppgår till ca 220 000 kr per år.  
 
Sociala konsekvenser 
Att införa menssäkrade elevtoaletter bidrar till att stävja myter och fördomar om mens, 
uppmuntra till kunskapsspridning om mens samt är en positiv markering ur 
jämställdhetssynpunkt. 
 
Förslag till beslut 

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

 
 
Marianne Piiroinen 
Personalchef 
marianne.piiroinen@lillaedet.se 
 
 
Beslut expedieras till 
Marianne Piiroinen, personalchef 
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Elisabeth Linderoth, kommunchef 
Anders Nordgren, verksamhetschef sektor bildning 
Maria Berg, verksamhetschef sektor bildning 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 
 

 
§ 81 
Motion från vänsterpartiet gällande menssäkrade toaletter 
Dnr BIN 2022/122 
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet/Linda Holmer Nordlund har motionerat om att det i kommunens skolor  
för elever i åk 4-9 och på alla kommunala arbetsplatser ska erbjudas menssäkrade 
toaletter. 
 
Det formuleras i motionen i två att-satser. De lyder: 

- Att omgående tillse att det på samtliga grundskolor år 4-9 finns menssäkrade 
toaletter för skolans tjejer. 

- Att omgående tillse att det på alla kommunala arbetsplatser finns menssäkrade 
personaltoaletter. 

 
Med menssäkrade toaletter menas att där ska finnas tillgängligt: 

- Mensskydd, av olika slag 
- Handfat och tvål 
- En papperskorg 

 
Svar från sektor bildning: 
Vad gäller handfat, tvål och papperskorgar så finns det idag på samtliga toaletter.  
 
Mensskydd skulle kunna erbjudas personal på personaltoaletter till exempel i en korg. 
Då tillkommer enbart kostnader för själva skyddet. Att göra en kostnadsberäkning för 
det låter sig inte göras då nyttjandegraden är svår att utreda. Frågan har tagits upp i 
bildningsnämndens arbetsutskott och där beslutades att hänvisa att-sats 2 till HR 
eftersom motionen avser kommunens samtliga toaletter.  
 
För att erbjuda elever mensskydd på menssäkrade toaletter i de kommunala skolorna 
anser sektor bildning att automater för mensskydd bör nyttjas. Risk finns för missbruk 
och förstörelse, men nyttan bör väga tyngre än risken. Teknisk lösning finns och erbjuds 
av flera leverantörer till exempel Redlocker och Herbox. Dessa lösningar innebär 
kostnader över tid. Via ett tidslås (2-4 minuter) går det inte att plocka ut fler skydd än 
ett i taget. 
 
Viktigt att nämna är att idag finns det gratis mensskydd vid behov för elever och är 
redan en del i befintlig budget. Dessa mensskydd erbjuds elever av personal i skola, 
elevhälsa och ungdomsgård vid behov. 
 
Vid teknisk lösning tillkommer kostnader över tid. Kostnadsbilden förändras per enhet 
beroende på antalet enheter som beställs. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 
 

En exakt kostnadsberäkning är svår att göra då nyttjandegraden är svårbedömd. 
En grov uppskattning från sektor bildning kring kostnader hamnar på: 
4000:- för 3 toaletter på 5 skolor (15x4000) = 60 000:-/år.  
Sammanlagd kostnad vid montering av 2-3 automater samt påfyllnad per skola/ stadie 
per år beräknas alltså till ca 60 000:- per år. 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott § 57/2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-13 
Offert Herbox 
Redlocker skolpresentation 
 
Yrkanden 
Linda Holmer Nordlund (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Johan Sösater Johansson (SD) yrkar bifall till att-sats 1 i arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Linda Holmer Nordlunds (V) yrkande mot arbetsutskottets 
beslutsförslag och finner att bildningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Ändringsyrkanden 
Martin Rapp (S) yrkar att att-sats 1 ändras, 2-3 elevtoaletter tas bort och att skolan själv 
får bedöma hur många toaletter som behövs. 
 
Anna Chorell (M) yrkar att att-sats 2 ändras till bildningsnämnden lämnar till 
kommunfullmäktige utan eget förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Martin Rapps 
yrkande och finner att bildningsnämnden bifaller Martin Rapps (S) förslag. 
 
Ordförande ställer sedan frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Anna Chorells 
yrkande och finner att bildningsnämnden bifaller Anna Chorells (M) förslag. 
 
Beslut 
Bildningsnämnden är positiv till motionens intention.  
 
Att-sats 1: Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
kommunen ska tillhandahålla menssäkrade elevtoaletter på kommunala skolor. Skolan 
får själv bedöma hur många toaletter som behövs. 
 
Att-sats 2: Bildningsnämnden lämnar till fullmäktige utan eget förslag, eftersom den 
gäller hela kommunen och bör hanteras centralt på HR-avdelningen. 
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Bildningsnämnden protokoll 2022-10-04 
 

 
 
Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen protokoll 2023-02-21 
 

 
§ 35 
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 
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) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Frej Dristig (SD) och Andreas Freiholtz (SD) tillstyrker Julia Färjhages yrkande. 
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Kommunstyrelsen protokoll 2023-02-21 
 

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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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). 
 

23



   

 

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 
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Kommunstyrelsen protokoll 2023-02-21 
 

 
§ 36 
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 
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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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§ 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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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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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 
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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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§ 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)  
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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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§ 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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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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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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§ 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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§ 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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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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§ 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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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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Fråga (SD)

Kommunfullmäktige

Lilla Edets kommun

2023-03-08

Fråga till samhällsnämndens ordförande Mona Dieng Burås

(S) om kommunens inköp av HVO100 och FAME100

Vid sammanträdet med kommunfullmäktige där fossilfri fordonsflotta 2030 debatterades uttryckte

representanter för partier i den styrande minoriteten att HVO100 var ett mål i att uppnå detta. Givet

kommunens ansträngda ekonomiska läge och den styrande minoritetens ambition att minska

kostnadsutvecklingen är det därför intressant för fullmäktige att veta hur många liter HVO100 och

FAME100 som kommunen köper in/konsumerar under ett år.

Därför frågar jag samhällsnämndens ordförande Mona Burås Dieng (S):

1. Hur många liter HVO100 och/eller FAME100 drivmedel konsumerade/köpte kommunens

verksamheter i allmänhet och samhällsnämndens verksamheter i synnerhet under 2022?

2. Avser den styrande minoriteten att i framtiden öka konsumtion och inköp av HVO100 och

FAME100 drivmedel?

Johan Sösaeter Johansson (SD)

Ledamot av kommunfullmäktige
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