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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Uppföljning och prognos tertial 1 - sektor 
utbildning 2022 
09:05-09:10 
 

Svara på frågor: 
Elisabeth 
Andreasson och 
Roland Persson 
 

KS 
2022/289 

 

4 Återrapportering - implementering a 
riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
09:10-09:20 
 

Svara på frågor:  
Marie 
Wrethander 

KS 
2019/911 

 

5 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 
09:20-09:25 
 

Svara på frågor:  
Niclas Brattefors 
 

KS 
2022/513 

 

6 Samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 
09:25-09:30 
 
 

Svara på frågor:  
Niclas Brattefors 
 

KS 
2022/510 

 

7 Ekarvallen  
09:30-09:55 
Tjänsteskrivelse skickas ut senare 

Föredragning: 
Pia Solefors 
10 min + 15 min  
 

KS 
2021/345 

 

8 Uppföljning och prognos tertial 1 - sektor 
socialtjänst 2022 
09:55-10:00 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2022/204 

 

9 Ansökan om återcertifiering Vård- och 
omsorgscollege 
10:00-10:05 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2022/397 
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10 Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 

2022 
10:05-10:10 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2022/432 

 

11 Uppföljning och prognos sektor 
samhällsbyggnad 2022 
10:10-10:15 
 

Svara på frågor: 
Daniel Jerling 
 

KS 
2022/300 

 

12 Uppföljning och prognos för 
avgiftsfinansierad verksamhet 2022 
10:15-10:20 
 

Svara på frågor: 
Daniel Jerling 
 

KS 
2022/458 

 

13 Antagande av åtgärder - 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022 - 
2025 
10:20-10:35 
 

Svara på frågor: 
Karin 
Martinsson, 
Malin 
Henriksson 
 

KS 
2022/108 

 

  
PAUS 10:35-10:50 
 

   

14 VA-handlingsplan 
10:50-11:10 
 

Svara på frågor: 
Lisa Chohan 
Strömner,  
Camilla 
Svensson 
 

KS 
2022/403 

 

15 Svar på återremiss - Utbyggnad av gång- 
och cykelväg längs väg 574 i Stora höga, 
utökad ram av investeringsbudget 
11:10-11:20 
 
 

Svara på frågor: 
Anna-Maria 
Samuelsson, 
Camilla 
Svensson 
 

KS 
2018/321 

 

16 Ansökan om att arrendera mark på Stenung 
4:36 
11:20-11:30 
 

Svara på frågor: 
Pernilla Larsson,  
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2016/745 

 

17 Avslut av planarbete för bostäder på 
Dyrtorp 1:15 
11:30-11:35 
 

Svara på frågor: 
Cecilia 
Norlander,  
Veronica 
Götzinger 

KS 
2014/448 
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18 Omprövning av planbesked för bostäder på 
Järnklätt 1:22 
11:35-11:40 
 

Svara på frågor: 
Cecilia 
Norlander,  
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2020/325 

 

19 Försäljning av Ramsön 1:12 
11:40-11:55 

Svara på frågor:  
Pernilla Larsson,  
Veronica 
Götzinger,  
Viktoria 
Petersson  
 

KS 
2021/824 

 

20 Tvetens avloppsreningsverk 
11:55-12:05 
 

Svara på frågor: 
Therese 
Brattfors, Benny 
Ankargren 
 

KS 
2020/1070 

 

  
LUNCH 12:05-13:05 
 

   

21 Uppföljning och prognos sektor 
stödfunktioner 2022 
13:05-13:10 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 

KS 
2022/288 

 

22 Projektering och upphandling av 
ombyggnation centralförrådet 
13:10-13:15 
 

Svara på frågor: 
Helena Cessford 
 

KS 
2022/190 

 

23 Inköp av modulbyggnad vid Stenungsund 
Arena 
13:15-13:20 
 

Svara på frågor: 
Helena Cessford 
 

KS 
2022/413 

 

24 Komplettering - Projektering och 
upphandling av ombyggnation 
Ucklumskolan 
13:20-13:40 
Tjänsteskrivelse skickas ut senare 
 

Föredragning: 
Helena Cessford 
5 min + 15 min  
 

KS 
2022/193 

 

25 Revidering av attestreglemente 
13:40-13:45 
 

Svara på frågor: 
Erica Bjärsved 
 

KS 
2022/216 
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26 Anmälningsärende - Motion om utredning 
av användningsområden för obyggbar 
mark, initierad av Johan Jönsson (M) 
13:45-13:50 
 
 

 KS 
2022/426 

 

27 Begäran om entledigande från uppdrag som 
ledamot i allmänna utskottet - Emma 
Ramhult (V) 
13:50-13:55 
 

 KS 
2022/548 

 

28 Fyllnadsval av en ledamot i allmänna 
utskottet 
13:55-14:00 
 

 KS 
2022/548 

 

  
PAUS 14:00-14:15 
 

   

29 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
14:15-14:20 
 

 KS 
2022/36 

 

30 Redovisning av delegationsbeslut 
14:20-14:25 
 

 KS 
2022/68 

 

31 Redovisning av ordförandebeslut 
14:25-14:30 
 

 KS 
2022/40 

 

32 Regional information 
14:30-14:50 
 

 KS 
2022/58 

 

33 Information från kommundirektör 
14:50-15:00 
 

 KS 
2022/59 

 

 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01

  
 
 
§ 44 Dnr: KS 2022/289 
 
Uppföljning och prognos tertial 1 - sektor utbildning 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett överskott om 11 731 tkr per april. Orsaken till överskottet är 
främst vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera vikarier i början av året.  
 
Sektorns prognos för 2022 är ett överskott gentemot budget om 6 000 tkr. Situationen i 
Ukraina samt den generella prisstegringen skapar en osäkerhet i prognoserna för flera av 
verksamheterna.  
 
Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”Skolmiljarden”. 
Bidraget syftar till att ge goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin.  
 
Stenungsunds kommun har erhållit 4 113 tkr som ska användas till insatser i kommunal och 
enskild verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning, ”Skolmiljarden”.  
Grundskolan och Gymnasieskolan använder pengarna till ökad måluppfyllelse inkl. lovskolor. 
Kompetens och Utveckling använder pengarna till mattestuga samt extra anpassningar och 
stöd. Kultur och Fritid erhåller en liten del till läxhjälp på lovskolor och till simundervisning 
för ökad måluppfyllelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Bilaga: Uppföljning och prognos tertial 1 2022, sektor utbildning 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/289
2022-05-09

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Uppföljning och prognos tertial 1 2022 - sektor utbildning 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 1 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett överskott om 11 731 tkr per april. Orsaken till överskottet är 
främst vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera vikarier i början av året.  
 
Sektorns prognos för 2022 är ett överskott gentemot budget om 6 000 tkr. Situationen i 
Ukraina samt den generella prisstegringen skapar en osäkerhet i prognoserna för flera av 
verksamheterna.  
 
Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”Skolmiljarden”. 
Bidraget syftar till att ge goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin.  
 
Stenungsunds kommun har erhållit 4 113 tkr som ska användas till insatser i kommunal och 
enskild verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning, ”Skolmiljarden”.  
Grundskolan och Gymnasieskolan använder pengarna till ökad måluppfyllelse inkl. lovskolor. 
Kompetens och Utveckling använder pengarna till mattestuga samt extra anpassningar och 
stöd. Kultur och Fritid erhåller en liten del till läxhjälp på lovskolor och till simundervisning 
för ökad måluppfyllelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ständig dialog, anpassningar och kostnadskontroll säkerställer budgetföljsamhet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte uppföljningen i sig några 
konsekvenser för barn. Men ”Skolmiljarden” är ett välkommet tillskott för att höja elevernas 
måluppfyllelse.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/289
2022-05-09

Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande samt mål 4 om God utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Bilaga: Uppföljning och prognos tertial 1 2022, sektor utbildning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
 
 



 
 
Ekonomisk uppföljning sektor utbildning april 2022 
Sektor utbildning redovisar ett överskott om 11 731 tkr per april. Orsaken till överskottet är 
främst vakanta tjänster samt svårigheter att rekrytera vikarier i början av året. Sektorns prognos 
för 2022 är ett överskott gentemot budget om 6 000 tkr. Situationen i Ukraina samt den generella 
prisstegringen skapar en osäkerhet i prognoserna för flera av verksamheterna. 
Stenungsunds kommun har erhållit 4 113 tkr från den så kallade ”Skolmiljarden”. Bidraget 
syftar till att ge goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin.  
 
Sektorsövergripande 
Under det sektorövergripande ansvaret redovisas ett överskott om 1 980 tkr. Överskottet beror 
på att budgeten för post-corona finns här. Posten avser insatser som kommer att genomföras i 
sektorns olika verksamheter för att dämpa effekterna av pandemin och finns inte med i 
prognosen. Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå beroende på vakanta tjänster som 
kommer att tillsättas under första halvåret. Kostnaderna för skolskjuts överstiger budget och det 
är framför allt beställningstrafiken till grundsärskolan som sticker ut. Det finns risk för 
ytterligare avvikelser i kostnaden för skolskjutsar beroende på de höga bränslepriserna. 
Prognosen pekar på en ekonomi i balans vid årets slut då de lägre personalkostnaderna tar ut de 
högre skolskjutskostnaderna. 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett överskott om 541 tkr per april. Höga sjuktal i början av året i 
kombination med svårigheter att rekrytera vikarier är den främsta anledningen till överskottet. 
Förskolan har ovanligt många barn inskrivna under våren och prognosen för hösten pekar också 
på fler barn i verksamheten jämfört med tidigare år. Satsningen på mindre barngrupper 
genomförs och de flesta av dessa tjänster är tillsatta. Vissa tjänster har dock tillsatts tillfälligt 
av obehörig personal som succesivt kommer att ersättas med behörig. Prognosen för 2022 pekar 
på ett överskott om 1 900 tkr. 
 
Grundskola 
Grundskolan redovisar ett överskott om 3 576 tkr per april. Prognosen för 2022 är ett överskott 
om 800 tkr. Antalet elever har förändrats marginellt jämfört med föregående år och förväntas 
inte heller förändras nämnvärt under hösten. Däremot har antalet barn som är inskrivna på 
fritidshem ökat under första tertialet 2022, jämfört med samma period föregående år. 
Statsbidrag är en viktig del i grundskolans finansiering och det innebär en risk; Statsbidragen, 

29 792 9 931 7 951 1 980 0 0,0%
155 770 51 925 51 382 541 1 900 1,2%
310 052 103 348 99 777 3 576 800 0,3%
123 040 39 592 37 378 2 214 1 400 1,1%

34 684 11 561 9 823 1 739 0 0,0%
25 480 8 240 7 842 396 500 2,0%
61 937 20 646 19 315 1 329 1 400 2,3%
75 168 25 054 25 102 -44 0 0,0%

815 923 270 297 258 570 11 731 6 000 0,7%

Särskola
Stab Stöd

Kultur och Fritid
Totalt sektor Utbildning

Avvikelse 
%

Sektorsövergripande
Förskola

Grundskola
Gymnasium

Kompetens och Utveckling

Budget 
2022

Budget 
april

Utfall 
april

Resultat 
april

Prognos 
2022



och framför allt de riktade statsbidragen, förändras över tid och måste ses som tillfälliga stöd 
som inte kan utgöra en varaktig grund för finansiering av verksamheten. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett överskott om 2 214 tkr per april och prognosen för 2022 är ett överskott 
om 1 400 tkr. Vakanta tjänster är den främsta anledningen till överskottet och de är en 
konsekvens av de relativt stora volymökningar gymnasiet haft under de senaste två åren. 
Kostnaden för köpta platser ligger också under budget för vårterminen. Kostnaden för inköp av 
material till de praktiska programmen ligger lågt men förväntas öka under året. 
 
Särskola 
Särskolan redovisar en positiv avvikelse från budget per april om 396 tkr och prognostiserar ett 
överskott om 500 tkr för 2022. Beroende på de individuella förutsättningar som eleverna inom 
särskolan har, kan enstaka eller ett fåtal elever få betydande inverkan på det ekonomiska 
utfallet. 
 
Stab stöd 
Staben redovisar ett överskott om 1 329 tkr per april. Överskottet beror på vakanser i det mobila 
teamet under hela perioden. Rekrytering till de vakanta tjänsterna pågår. Övriga delar av staben 
har en ekonomi i balans. Det finns en osäkerhet kring hur och i vilken utsträckning situationen 
i Ukraina kommer att påverka enheten för flerspråkighet både verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt. Prognosen för 2022 är ett överskott om 1 400 tkr. 
 
Kultur och fritid 
Kultur och fritid redovisar ett underskott om 44 tkr. Intäkterna på Stenungsund Arena ligger 
fortfarande inte på den nivå som förväntas när påverkan av pandemin upphör. Verksamheten 
prognostiserar ingen avvikelse från budget för 2022 då övriga delar inom verksamheten 
förväntas väga upp de lägre intäkterna, bland annat tack vare en uppskattad konstutställning i 
början av året. 
 
Kompetens och utveckling 
Kompetens och utveckling redovisar ett överskott om 1 739 tkr per april men prognostiserar 
ingen avvikelse från budget. Inom verksamheten prognostiserar Arbetsmarknadsenheten och 
yrkeshögskolan överskott medan vuxenutbildningen och enheten för nyanlända prognostiserar 
underskott. Inom vuxenutbildningen är det intäkterna avseende uppdragsutbildningar och två 
GR-utbildningar som blivit lägre än budgeterat. Inom enheten för nyanlända finns ett underskott 
kvar avseende differensen mellan in- och uthyrning av bostäder. Överskottet på 
Arbetsmarknadsenheten beror på vakanta tjänster som tillsätts löpande och överskottet på 
yrkeshögskolan beror på en ny utbildning som startas till hösten. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 
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Välfärdsutskottet
2022-06-01

  
 
 
§ 46 Dnr: KS 2019/911 
 
Återrapportering - implementering a riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att justera ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Stenungsunds kommun” genom att följande mening stryks: ”Om 
skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan tillhandahålla 
frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan men sådan äts 
under rasten.” 

I övrigt noterar välfärdsutskottet informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 14 maj 2020 ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Implementeringen av riktlinjerna 
följdes upp under 2021. Flera positiva effekter av riktlinjerna noterades däribland en likvärdig 
skola. Det framkom dock utmaningar kopplat till bland annat fruktstunder och skolutflykter. 
Välfärdsutskottet beslutade den 8 december 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera hur skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt samt hur skolutflykter 
kan organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Välfärdsutskottet 2021-12-08 § 98 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Återrapportering - implementering av riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att justera ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Stenungsunds kommun” genom att följande mening stryks: ”Om 
skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan tillhandahålla 
frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan men sådan äts 
under rasten.” 

I övrigt noterar välfärdsutskottet informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 14 maj 2020 ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Implementeringen av riktlinjerna 
följdes upp under 2021. Flera positiva effekter av riktlinjerna noterades däribland en likvärdig 
skola. Det framkom dock utmaningar kopplat till bland annat fruktstunder och skolutflykter. 
Välfärdsutskottet beslutade den 8 december 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera hur skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt samt hur skolutflykter 
kan organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 14 maj 2020 ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med välfärdsutskottets 
beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp implementeringen av 
riktlinjerna efter ett år.  
  
Uppföljningen redovisades på välfärdsutskottet den 29 september 2021.Välfärdsutskottet gav 
då förvaltningen i uppdrag att återkomma med en tjänsteskrivelse där det tydligt framgick hur 
riktlinjerna efterlevs och vilka utmaningar som finns. Återkoppling skedde på 
välfärdsutskottet den 8 december 2021. Utifrån en enkät till pedagoger och rektorer framkom 
flera positiva effekter av riktlinjerna. En likvärdig skola lyftes som den största vinsten. Det 
framkom dock att pedagoger upplevde utmaningar bland annat kopplat till fruktstunder och 
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skolutflykter. Välfärdsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur 
skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt samt hur skolutflykter kan organiseras av 
skolan utifrån riktlinjerna. 
  
Hur skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt 
Riktlinjerna anger att om skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid 
ska skolan tillhandahålla frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt 
till skolan men sådan får endast ätas under rasten.  
 
I uppföljningen framkom att riktlinjerna har medfört att fruktstunderna tagits bort på skolorna 
eftersom medhavd frukt, enligt riktlinjerna, enbart får ätas på rasten och skolorna av 
ekonomiska skäl inte kan tillhandahålla frukt till alla elever. Det är möjligt att ha en stående 
beställning av frukt terminsvis. En stående beställning om en frukt per elev och vecka 
beräknad kosta ca 699 tkr per läsår. 
 
Skolorna kan återgå till att kompensera enbart för de elever som inte har frukt. En 
förutsättning för det är att riktlinjerna justeras enligt förvaltningens förslag till beslut.  
 
Organisering av utflykter utifrån riktlinjerna 
Riktlinjerna anger att när skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda eleverna 
skollunch i vanlig ordning ska skolan ta med matsäckslunch till alla elever. I uppföljningen av 
implementeringen av riktlinjerna framkom att enheterna upplevde en ökad administration och 
lång framförhållning vid beställning av mat. Som en konsekvens hade spontana aktiviteter 
minskat.   
 
Det finns flera möjligheter att organisera utflykter utifrån riktlinjerna:  
Beställa utflyktsmat: Idag kan utflyktsmat beställas två veckor innan utflykten ska ske. 
Förvaltningen har fört diskussioner kring möjligheterna att korta tiden för beställning och 
konstaterar att den kan kortas till 10 dagar. De alternativ som finns att välja mellan är 
hamburgare med bröd, korv med bröd, pastasallad, dubbel ostfralla eller dagens lunch. Frukt 
och dryck ingår i samtliga alternativ.   
Ta med den ordinarie maten: För utflykter med kortare varsel är det ibland möjligt att ta 
med sig den ordinarie lunch- eller mellanmålsmaten på utflykt. Det är dock inte all mat som 
lämpar sig för det utan en dialog bör föras med köken.  
Genomföra utflykter på andra tider: Det är möjligt att genomföra utflykter som inte sker i 
anslutning till lunch eller annan måltid.  
Beställa från extern leverantör: Det är möjligt för skolenheter att göra beställningar från 
externa leverantörer inom de ramavtal som finns. Det är då möjligt att beställa mat med 
kortare varsel men det är förenat med en kostnad och utbudet är begränsat.  
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Förvaltningen kommer att arbeta vidare med olika förslag på lösningar och gå ut med 
information till kök och skolenheter kring möjliga alternativ så att de möjligheter som finns är 
tydliga för personalen.  
 
Vårdnadshavarnas åsikter  
Under våren 2022 har förvaltningen efterfrågat vårdnadshavarnas upplevelse av avgiftsfri 
skola. I det arbetet ingår frågor om föräldrarnas upplevelse av hur riktlinjerna påverkat bland 
annat möjligheterna till skolutflykter. Resultatet delges välfärdsutskottet direkt på mötet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Återrapporteringen innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna innebär att likvärdigheten mellan elever, klasser och skolor ökar och att risken för 
utanförskap minskar eftersom alla elever deltar i aktiviteter på lika villkor. Det är positivt ur 
ett barnperspektiv. De konsekvenser som riktlinjerna fått på fruktstunder kan dock ha en 
negativ påverkan för de barn vars föräldrar inte skickar med frukt till skolan.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande och mål nr 10 – minskad ojämlikhet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Välfärdsutskottet 2021-12-08 § 98 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Välfärdsutskottet
2021-12-08

  
 
 
 
 
§ 98 Dnr: KS 2019/911 
 
Uppföljning - Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskolan 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen.  

Välfärdsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur skolan hanterar 
att elever som inte har frukt får frukt.  
 
Välfärdsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur skolutflykter 
kan organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
Återkopplingen ska ske på mötet i juni 2022. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med 
välfärdsutskottets beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år.  
 
Uppföljning av implementeringen redovisades på välfärdsutskottet den 29 september 
2021.Välfärdsutskottet gav då förvaltningen i uppdrag att i december återkomma med en 
tjänsteskrivelse där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs och vilka utmaningar som 
finns. 
 
159 pedagoger och samtliga rektorer har nu svarat på frågor om kunskap och efterlevnad samt 
för- och nackdelar. Samtliga lyfter likvärdig skola som den största vinsten med riktlinjerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-12-08

Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S): Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera hur skolan hanterar att 
elever som inte har frukt får frukt.  
 
Lisbeth Svensson (L): Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera hur skolutflykter kan 
organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
Linda-Maria Hermansson (C): Återkopplingen ska ske på mötet i juni 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med samtliga förslag till beslut 
och konstaterar att så sker.  
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till välfärdsutskottet 
Planeringsledare 
 
 
Uppföljning - Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med 
välfärdsutskottets beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år.  
 
Uppföljning av implementeringen redovisades på välfärdsutskottet den 29 september 
2021.Välfärdsutskottet gav då förvaltningen i uppdrag att i december återkomma med en 
tjänsteskrivelse där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs och vilka utmaningar som 
finns. 
 
159 pedagoger och samtliga rektorer har nu svarat på frågor om kunskap och efterlevnad samt 
för- och nackdelar. Samtliga lyfter likvärdig skola som den största vinsten med riktlinjerna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”.  

De grundläggande principerna för riktlinjerna är att alla aktiviteter som förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna för alla elever. Alla aktiviteter som sker 
på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan kostnad. Alla former av 
verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i anslutning till 
idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga medel inom den 
ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel eller annan extern 
finansiering. 

I samband med beredning av förslaget beslutade välfärdsutskottet att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år. Rektorernas upplevelse av implementeringen 
redovisades på välfärdsutskottet den 29 september. Rektorerna hade svarat på frågor om 
kunskap, följsamhet och likvärdighet.  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2021-10-21

Rektorerna menade i sina svar att personal och vårdnadshavare har kunskap om riktlinjerna, 
att riktlinjerna efterlevs och att det finns en likhet kring tolkning och efterlevnad mellan 
skolenheterna.  

Upplevda fördelar: 
• Aktiviteterna är lika för alla och alla kan vara med. 
• Det är inte avhängigt enskild lärare eller föräldragrupp vilken resa som genomförs.  
• Minskade ekonomiska krav reducerar stress för elever och vårdnadshavare. 
• Det blir ingen diskussion om vad som är frivilliga kostnader och om vilka kostnader 

som kan tolkas som små och som kan tas ut av vårdnadshavarna.  
• Sötade drycker och godis förekommer i mindre utsträckning på skolan. 
• Det blir en större likvärdighet mellan klasser och mellan skolenheter.  
• Det blir en framförhållning och planering inför utflykter.  
• Ett konsekvent förhållningssätt möjliggörs.  

Upplevda utmaningar:  
• Enheterna har inte kompenserats ekonomiskt för utökade kostnader för frukt, 

mellanmål, utflyktsmat, aktiviteter på friluftsdagar, resekostnader, entréavgifter till 
samtliga elever. Sedan tidigare har enheterna finansierat kompensatoriska insatser men 
nu upplever man sig inte ha råd att bära kostnaden för alla elever.  
Som en konsekvens har fruktstunder prioriterats bort och enheten upplever sig åka på 
färre pedagogiska utflykter för exempelvis kulturupplevelse.   

• Enheterna upplever en ökad administration och lång framförhållning vid beställning 
av mat. 
Som en konsekvens har spontana aktiviteter minskat.   

• Enligt regelverket ska det inte vara krav på specifik utrustning på friluftsdagar.  
Som en konsekvens har cykelutflykter prioriterats bort. 

• Enligt regelverket kan eleverna inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa, vid 
enstaka tillfälle, ta med egen utrustning till skolan. Motsvarande utrustning ska lånas 
ut av skolan till de elever som inte själva har, så att alla kan deltaga. 
Som en konsekvens har aktiviteter som kräver inköp av utrustning, med motiveringen 
ökad arbetsbelastning och ökad kostnad, valts bort. 

• Viss otydlighet i följande frågor: 
o Får eleverna ta med sig luciakläder?  
o Får enheterna ta ut depositionsavgift för nyckel till skåp? 
o Får enheterna ta ut en kostnad när elevdator går sönder pga oaktsamhet eller 

förstörelse?  
 

Välfärdsutskottet beslutade i samband med återkopplingen ovan att ge förvaltningen i uppdrag 
att på välfärdsutskottet i december återkomma med en tjänsteskrivelse som tydligt redovisar 
hur riktlinjerna efterlevs och upplevda utmaningar.  
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Rektorerna och pedagogerna har därför fått möjlighet att svara på följande frågeställningar: 

Rektorerna: 
• Hur ser kunskapen om riktlinjerna för avgiftsfri skola ut bland personal? Finns det 

olikheter i hur dokumentet tolkas? 
• Hur efterlevs riktlinjerna? Finns det olikheter i hur de efterföljs? 
• Vilka fördelar ger riktlinjerna? 
• Vilka nackdelar ger riktlinjerna? 

 
Pedagogerna: 

• Jag har kunskap om riktlinjerna kring avgiftsfri skola – ja/nej 
• Hur efterlevs riktlinjerna på din skola?  
• Vilka fördelar ger riktlinjerna? 
• Vilka nackdelar ger riktlinjerna? 

Svar har inkommit från samtliga rektorer och från 159 pedagoger. Både rektorers och 
pedagogers upplevda fördelar och nackdelar överensstämmer med tidigare till 
välfärdsutskottet redovisade svar.  

På frågan om kunskap kring riktlinjerna kring avgiftsfri skola svarar 159 pedagoger, förutom 
två pedagoger på Stenungskolan och två på Hallernaskolan att de har kunskap om riktlinjerna.  

 

 

På frågan om hur riktlinjerna efterlevs svarar samtliga pedagoger från Spekerödskolan, Stora 
Högaskolan 7-9, Stenungskolan, Kopperskolan Kristinedalskolan F-6, Kyrkenorumskolan, 
Ekenässkolan och Ucklumskolan att efterlevnadsgraden är hög. 

På Jörlandaskolan, Stora Högaskolan F-6, Kristinedalskolan 7-9 och Hallernaskolan har 
majoriteten av pedagogerna svarat att efterlevnadsgraden är hög men enstaka pedagoger 
upplever att riktlinjerna i olika utsträckning inte efterföljs helt. 
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Som redovisats ovan överensstämde pedagogernas och rektorernas svar men pedagogerna 
hade utöver ovan följande kommentarer:  

• Det finns elever som inte äter frukost hemma och som behöver en frukt för att orka 
med dagen. Tidigare kompenserade skolan de elever som inte hade frukt med sig men 
nu har pedagogerna, av ekonomiska skäl, valt bort beställning av frukt.  
Det är möjligt att terminsvis ha en stående beställning hos servicefunktionen på 
exempelvis en frukt per vecka till samtliga elever minus 10 % frånvaro - 3.069 elever. 
Kostnaden för en frukt per vecka är cirka 699 tkr per läsår.1  

• Mycket av det som pedagogerna upplever att eleverna tycker är roligt och mysigt 
upplevs ha försvunnit med avgiftsfri skola. Här nämns fruktstund, egen matsäck vid 
studieresor och utflykter, spontanaktiviteter/schemabrytande aktiviteter, 
nalledag/leksaksdag och pedagogiska utflykter.  

• Pedagogerna upplever att de flesta, men inte alla, vårdnadshavare följer riktlinjerna. 

Som ett resultat av synpunkterna ovan kommer förvaltningen: 

• I samband med föräldramöten under 2022, efterhöra vårdnadshavarnas upplevelse av 
avgiftsfri skola. Överensstämmer deras uppfattning med den bild rektorer och 
pedagoger ger?  

• Inför varje läsår informera samtliga vårdnadshavare om riktlinjerna. Både via Unikum 
2 och i samband med föräldramöten.  

• Se över riktlinjerna och vid behov föreslå smärre förtydliganden.  

Återrapportering sker till välfärdsutskottet under hösten 2022.  

 
1 Kostnaden för frukt är 7 kr/st eller 30 kr/kg (ca 6 frukter). Antalet veckor per läsår är 35. Antalet elever är 3.410 
2 Vårdnadshavarapplikation 
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Ekonomiska konsekvenser 
Skolenheterna upplever att de fått en merkostnad som de inte kompenserats för i budgeten.  
Jämförelse mellan år 2019 och 2021 visar ingen förhöjd kostnad men på grund av pandemin 
är åren inte jämförbara. Enheterna har under pandemin undvikit aktiviteter utanför den egna 
skolenheten. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen under 2022. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna innebär att likvärdigheten mellan elever, klasser och skolor ökar.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande och mål nr 10 – minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 



 
 

1 
 

 
 
 
 

 
 

Riktlinjer för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola  
Stenungsunds kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av dokument 
Riktlinjer 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
2020-05-14 § 88 

Diarienummer 
2019/911 

Dokumentägare 
Verksamhetschef 
grundskola 

Giltighetstid 
Tills vidare 

Framtagen av 
Planeringsledare 
Agneta Dejenfelt 

Reviderad 

 

 



 
 

2 
 

Innehåll 
 
Riktlinje för avgiftsfri förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ..........................3 

Grundläggande principer .........................................................................................................................3 

Måltider ...................................................................................................................................................3 

Frukt ........................................................................................................................................................3 

Idrotts- och friluftsdagar .........................................................................................................................3 

Resor ........................................................................................................................................................3 

Studieresor/studiebesök .........................................................................................................................4 

Klasskassor ..............................................................................................................................................4 

Idrott och hälsa .......................................................................................................................................4 

Aktiviteter kopplade till temadagar .........................................................................................................4 

 

  



 
 

3 
 

 

Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola  
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att alla elever kan delta i verksamheten på lika 
villkor genom att avgifter inte tas ut. Denna riktlinje gäller verksamheter i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

Grundläggande principer 
Alla aktiviteter som grundskolan ordnar ska vara öppna för alla elever. Inga öppna avgifter 
eller så kallade dolda avgifter1 får förekomma. 
Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 
kostnad. 
Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 
anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel eller 
annan extern finansiering. 

Måltider 
Skollunchen är avgiftsfri. När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda 
eleverna skollunch i vanlig ordning ska skolan ta med matsäckslunch till alla elever.  

Frukt 
Om skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan 
tillhandahålla frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan 
men sådan äts under rasten. 

Idrotts- och friluftsdagar 
Eventuella kostnader för elevaktiviteter i samband med idrotts- och friluftsdagar ska 
inrymmas i skolans ordinarie budget. Elever ska vara klädda efter väderlek. Inga krav på 
specifik utrustning. 

Resor 
Resor som inte räknas som studieresa eller studiebesök är att betrakta som nöjesresa och ska 
inte ske på skoltid.  
 
Klassresor genomförs ibland som en avslutande aktivitet eller som rekreation. När en resa har 
en sådan karaktär eller utformning ska resan inte genomföras under skoltid. Skolan ska heller 
inte direkt eller genom personals arbete svara för finansiering eller stöd till resan. 
 

 
1 Medhavd frukt eller matsäck. 
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Studieresor/studiebesök 
Studieresa/studiebesök är en av skolan anordnad aktivitet som ingår i undervisningen och 
faller inom skolans ansvarsområde. Studieresa genomförs i anslutning till skoltid och har en 
direkt koppling till skolans läroplansuppdrag. Studieresan ska vara kostnadsfri för eleverna. 
Lärarna samordnar, ansvarar för och åker med på resan. Alla elever åker med. 

Klasskassor 
Insamling av pengar till klasskassor som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten får 
inte förekomma. 

Idrott och hälsa 
Inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa får elever vid enstaka undervisningstillfälle 
ta med egen utrustning till skolan. Motsvarande utrustning kan då lånas ut av skolan så att alla 
kan delta i aktiviteten. Exempel: skridskor och hjälm. 
Badkläder och gymnastikkläder samt gymnastikskor tillhandahålls inte av skolan. 
Elever ska vara klädda efter väderlek. Inga krav på specifik utrustning. 

Aktiviteter kopplade till temadagar 
Inga krav på specifik utrustning. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-29

  
 
 
 
 
§ 72 Dnr: KS 2019/911 
 
Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett ärende med 
tjänsteskrivelse på sammanträdet i december där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs 
och vilka utmaningar som finns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med 
välfärdsutskottets beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år. 

 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse, Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola, daterad 2021-09-09 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass  grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun 
- Antagen KF 2020-05-14 
Beslut VÄL 2020-03-25 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett ärende med 
tjänsteskrivelse på sammanträdet i december där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs 
och vilka utmaningar som finns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Melisa Nilssons (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

  
 
 
 
 
§ 19 Dnr: KS 2019/911 
 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar att meningen på sidan 4 ” Studieresan genomförs på skoltid och har 
en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag.” ändras till ”Studieresa genomförs i 
anslutning till skoltid och har en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag”. Det 
reviderade dokumentet är välfärdsutskottets förslag till riktlinjer.  

Välfärdsutskottet beslutar för egen del att följa upp implementeringen av riktlinjerna om ett 
år.  
 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna gäller tills vidare. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola i Stenungsunds kommun. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer i syfte att säkerställa att alla elever kan 
delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut. 
 
De grundläggande principerna i riktlinjerna är följande: 
 
• Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna 

för alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter får förekomma. 
• Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

kostnad. 
• Alla former av verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i 

anslutning till idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga 
medel inom den ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel 
eller annan extern finansiering. 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Förslag till riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 310 
Yrkande från Melisa Nilsson (S) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S): Implementeringen av riktlinjerna följs upp om ett år. 
 
Maria Renfors (M): Meningen på sidan 4 ” Studieresan genomförs på skoltid och har en 
direkt koppling till skolans läroplansuppdrag.” ändras till ”Studieresa genomförs i anslutning 
till skoltid och har en direkt koppling till skolans läroplansuppdrag”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med de tilläggsförslag som 
framkommit och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/513
2022-06-02

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 – 2026/2027 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta godkänna förslag till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I Göteborgsregionen finns ett samverkansavtal som reglerar innehåller rutiner för antagning 
till gymnasiesärskolan, regionala samverkansformer kring planering och dimensionering av 
utbudet, rutiner för användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 
uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till studie- och 
yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning samt idé- och 
erfarenhetsutbyte.  
 
Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av gymnasiesärskolan och att ge 
alla ungdomar i regionen likvärdiga möjligheter till utbildning med god kvalitet. 
 
Nu gällande avtal upphör efter läsåret 2022/2023, varför nytt avtal föreslås gälla från och med 
läsår 2023/2024 – 2026/2027. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Samverkansavtalet 
innehåller rutiner för antagning till gymnasiesärskolan, regionala samverkansformer kring 
planering och dimensionering av utbudet, rutiner för användning av regionala verktyg, rutiner 
för överlämning, stöd och uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med 
koppling till studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 
samt idé- och erfarenhetsutbyte. 
 
Inför ett nytt reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 
andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg till 
befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande avtal har arbetats in i det nya 
avtalet. Utbildningsgruppen har hållits informerad under processen. Avtalet har även 
anpassats till förändringar som beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasiesärskolan. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/513
2022-06-02

För att öka läsbarheten har hela avtalets skrivits om och en tydlig rubricering gör det lättare 
att hitta i avtalet. Vissa delar återfinns i bilagor med tydliga hänvisningar i avtalet: 
Bilaga 1 – Bakgrund och motiv samt fördelarna med ett öppet utbildningsklimat med 
                  utgångspunkt i Utbildningsgruppens styrdokument. 
Bilaga 2 – Tidsplan för antagning till gymnasiesärskola. 
Bilaga 3 – Tidsplan för det regionala samrådet om utbildningsutbudet. 
Bilaga 4 – Det gemensamma regelverket för elevavstämning inom Göteborgsregionen 
Avtalet hänvisar även till en policy för den regionala gymnasiemässan och fjärde dagen. 
 
Utbildningschefsnätverket enades 4 mars 2022 om att ställa sig bakom förslaget till 
samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. 
 
Medlemskommunerna inom GR rekommenderas nu av GRs Förbundsstyrelse enligt protokoll 
av 13 maj 2022 § 389 att fastställa samverkansavtalet för gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen. Undertecknat avtal ska efter godkännande av respektive kommun vara 
GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet medför att barn ges möjlighet att läsa alla de utbildningar som tillhandahålls inom 
medlemskommunerna vilket antas gynna barn som kommer att läsa sin 
gymnasiesärskolutbildning under perioden. 
 
Juridiska bedömningar 
Beslutet innebär bland annat att kommunen har gemensam antagning med 
medlemskommunerna vilket innebär att kommunen åtar sig att stå för interkommunal 
ersättning till andra huvudmän samt ta emot elever med annan hemkommun. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om God Utbildning för alla.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Bilaga Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/513
2022-06-02

 
Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
diarium@goteborgsregionen.se 

 

mailto:diarium@goteborgsregionen.se
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Förbundsstyrelsen – ärende 17 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 

Förslag till beslut 

På förslag från utbildningsgruppen föreslås förbundsstyrelsen 

rekommendera medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasiesärskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller rutiner för antagning till gymnasiesärskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 

– 2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 17 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor. 

 

Helena Söderbäck 

    Förbundsdirektör 
 

Fredrik Zeybrandt   

Avdelningschef                

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 

 

 

 

 

 

2022-02-25 

 

Samverkansavtal för 
gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027  

 

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds 

samverkansområde för gymnasiesärskolan.  

2. Avtalets syfte och intentioner 

Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av 

gymnasiesärskolan och att ge alla ungdomar i regionen likvärdiga möjligheter 

till utbildning med god kvalitet. 

 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns tidsplan för antagning till gymnasiesärskola. I 

bilaga 3 finns tidsplan för det regionala samrådet om utbildningsutbudet. I 

bilaga 4 det gemensamma regelverket för elevavstämning inom 

Göteborgsregionen. Avtalet hänvisar även till en policy för den regionala 

gymnasiemässan och fjärde dagen.  

3. Avtalstid 

Avtalet, som löper över fyra år, gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasiesärskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasiesärskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 
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Avtalet reglerar för målgruppens elever 

• elevens rätt att erbjudas utbildning på de nationella 

gymnasiesärskoleprogrammen, 

• elevens rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 

• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella gymnasiesärskoleprogrammen. 

 

Parterna enas om att varje kommun, som anordnar gymnasiesärskola, ska ta 

emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella program oavsett 

om de anordnas i elevens hemkommun eller inte.  

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring individuella program som 

inte ingår i avtalet. 

 

Avtalet berör också utvecklingen av gymnasiesärskola inom 

samverkansområdet till exempel genom introduktion av nya utbildningar, 

gemensamt utvecklingsarbete och gemensam kompetensutveckling. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Samverkansavtalet omfattar samtliga nationella program och inriktningar och 

samtliga fyra år. Gymnasial lärlingsutbildning är ett sätt att genomföra en 

studieväg, varför denna form också inkluderas i samverkansavtalet. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till individuella program regleras inte via 

detta samverkansavtal. Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med 

annan medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, 

kommunens utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. 

Kommunerna ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. 

Syftet är att fler elever ska nå målen med sin utbildning. Kommun som tar 

emot elev registrerar denna i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning.  

 

 

 



Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 

  
2022-02-25 

 

   

3 

 

5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Kommunernas mottagande och antagning 

Eleven och elevens vårdnadshavare ansöker till det fritt sökbara utbudet och 

anger önskad skola och program. Särskilda rutiner gäller individuellt program. 

Eleven prövas på sina olika valalternativ om det inte går att uppfylla elevens 

förstahandsval. Antagande kommun fattar beslut om antagning. I bilagor 

beskrivs exempel på hur varje anordnarkommun i Göteborgsregionen 

genomför antagningsprocessen. Resultatet av kommunens antagning ska 

registreras i det regiongemensamma antagningssystemet. Se bilaga 2. 

5.1.1 Regional samverkan vid urvalssituation 

Antagningsarbetet ska genomföras gemensamt mellan berörda kommuners 

företrädare till exempel när urval kan behöva tillämpas. Avlämnande 

kommuner (personer som känner elevens bakgrund och behov) och 

mottagande kommuner bedömer då via personliga kontakter vilka elever som 

har bäst behov av utbildningen om en urvalssituation uppkommer. Samråd 

sker också vid andra tillfällen under året då behov finns. 

5.1.2 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. Detta gäller 

antagning till samtliga fyra år. 

5.2 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program 

eller en nationell inriktning regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå 

till inom ett samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana 

situationer beskrivs i detta avtal. 

 

Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasiesärskoleutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna 

situation och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra 

dialog med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 
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hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s elevinformationssystem, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasiesärskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och 

beslutar den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasiesärskolans 

styrdokument om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man 

är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Elevens fria val ska vara 

vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 

elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som individuella program. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen ingår i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet, kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och 

antalet platser i den samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 
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6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer), 

Särskolenätverket och i andra nätverk som är relevanta för gymnasiesärskolan. 

En tidplan anger när samråd ska ske. Se bilaga 3. Såväl anlitande som 

anordnande kommun deltar i dessa samråd.  

En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära förändringar 

av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan en utbildning 

ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och presenteras i 

Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av den nyss 

genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa kommande 

års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår arbetet 

med att informera de elever som ska välja till gymnasiesärskolan. Justering av 

organisationen sker därefter. 

Samråd sker även i form av utveckling av antagningsförfarandet av 

målgruppens elever inom det gemensamma samverkansområdet. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med regiongemensamt 

elevinformationssystem, regionala statistikverktyg och rapporter för analys och 

uppföljning av planerat och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala 

samråden och nätverken. 

 

Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd 

mellan kommunala och fristående huvudmän. 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom det regionala programrådet för 
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gymnasiesärskolan. Syftet är att säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt 

lärande (apl) kan uppfyllas inom den regionala arbetsmarknaden och därmed 

underlätta elevens övergång till arbetslivet. Ett regionalt samordningsverktyg 

för praktik och apl finns och kan användas för att skapa överblick, underlätta 

anskaffning och samutnyttjande av apl-platser och för att möta 

arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadens parter kan även informera om 

arbetsmarknadsläget, till exempel i form av den regionala mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens webb, utbildningskatalogen Vad 

ska jag välja, regional information om Öppet hus-tillfällen och mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. För den sistnämnda 

finns en regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan 

uppdateras årligen.  

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Vägledningen 

genomförs i hemkommunen och/eller i anordnarkommunen. Kommunerna 

har ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte 

att ge eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de 

regionala insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 
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8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämning 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola samt vid övergång mellan program och 

skola i gymnasiesärskolan. Hemkommunen respektive anordnarkommunen 

ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för att mottagande skola 

får nödvändig information. Överlämning kan ske på många sätt såväl i 

blankettform som genom dialog mellan avlämnande och mottagande enhets 

personal.  För enheter som inte har en egen överlämningsblankett finns en 

gemensamt framtagen blankett. Kontaktperson för frågor kring överlämning 

ska för varje enhet årligen anges i det regiongemensamma antagningssystemet. 

I detta och i det gemensamma elevinformationssystemet finns även möjlighet 

att markera att det finns överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 

Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i kommunernas 

aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig 

informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för ansvaret har 

hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga 

individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasiesärskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 
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gymnasiesärskolebevis inrapporteras till det regiongemensamma 

elevinformationssystemet enligt GR:s tidplan och principer. Rapporteringen 

kan även gå via BEDA-systemet och vidare till GR. Kommunerna förbinder sig 

att följa dessa rutiner, rapportera elevförändringar i IT-systemet och att verka 

för att fristående gymnasieskolor inom den egna kommunen gör på samma 

sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. Se även 

bilaga 4. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 

kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för utbildningar som ingår i avtalet betalas i 

enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som utgör 

en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras årligen i 

samband med att utbildningsutbudet revideras.  
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Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd – extra IKE 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 

omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under fyra år för ett fullständigt gymnasiesärskoleprogram. Om eleven 

genomför ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens 

förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan 

hemkommunen och anordnarkommunen senast 1 april det fjärde året avtala 

om extra IKE för förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan 

överläggning inledas även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som 

äger rätt att sluta avtal om ersättning för förlängd undervisning och informerar 

övriga kommuner om vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om 

extra IKE på pris per poäng i förhållande till programpriset.  
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10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Yrkesintroduktion (IMY) 

En elev kan också gå ett yrkesintroduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Ersättningen regleras då enligt avtalet för gymnasieskolan om det är en 

utbildning utformad för en grupp elever. Det ersätts då dels med det pris som 

gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för den del som 

avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin studieplan. För den 

sistnämnda delen finns i normalfallet ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. Se vidare samverkansavtal för gymnasieskolan 

2023/2024 – 2026/2027. 

10.7 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.8 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 

Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunen faktiska 

kostnader.  

10.9 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.10 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  
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10.11 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för skolskjuts genom dagliga resor 

mellan bostad och skola eller för eventuellt inackorderingstillägg. Med det 

menas en resa direkt från bostaden till skolan och en resa direkt från skolan till 

bostaden per skoldag. Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller 

annan tid än ordinarie skoltid bekostas av anordnarkommunen. Det kan till 

exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

 

Detta samverkansavtal gör det möjligt att organisera gymnasiesärskola, så att 

ingen elev blir tvungen att bo utanför det egna hemmet på grund av skolgång. 

Det betyder också att eleven får en kommunikationsmässigt ändamålsenlig 

skolgång. Regelverk om stöd och service för funktionshindrade kan även vara 

relevant men regleras inte via detta avtal.   

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för 

gymnasiesärskolans personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasiesärskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  

12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslutat om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 
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eldsvåda, krig m.m. är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller 

förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 

  
2022-02-25 

 

   

14 

 

 

För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 
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infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  

3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till 
gymnasiesärskolan   

Nedan visas viktiga gemensamma datum som gäller under 

antagningsåret. Som inloggad i antagningssystemet finns ytterligare 

datum för arbetsuppgifter som behövs för genomförande av 

antagningen. I antagningssystemet kan användare utifrån sin roll och 

behörighet se sina arbetsuppgifter under antagningsåret. Exempel 

från 2021. 

 

2021-10-01 00:00 Antagningsåret startar Föregående års antagning och elever 
har gallrats ur antagningssystemet 
databas. Nytt antagningsår startar. 

2021-10-28 16:00 Elevuppgifter inlästa Grundsärskolornas elevuppgifter (åk 
9) ska vara överförda till 
antagningssystemet. 

2021-11-02 08:00 indra2.se - information och 
utbildningskatalog 

Gymnasiesärskolornas publicerade 
utbildningsutbud för antagningsåret 
2022 visas och är offentligt för 
allmänhet och elev. 
Utbildningsutbudet kan komma att 
justeras en tid framöver men ska vara 
fullständigt uppdaterat då 
elevinloggningen och gymnasievalet 
öppnar. 

2021-12-07 08:00 Gymnasievalet öppnar Ansökningsperioden för 
gymnasievalet startar.  

2022-03-11 12:00 Ansökan stänger för studie- 
och yrkesvägledare 

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att registrera ansökan 
innan preliminärantagningen. 
Ansökan stänger kl 12:00. 

2022-03-22 12:00 Antagningsarbete startar – 
preliminärantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till 
antagningssystemets funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin 

2022-04-07 10:00 Preliminärantagningen är 
klar 

Den preliminära antagningen till 
Göteborgsregionens gymnasieskolor 
är klar. 
Det sker ingen preliminärantagning 
till Gymnasiesärskolan. 
 
Gymnasievalet öppnar och studie- 
och yrkesvägledare kan fortsätta 
registrera elevers ansökan. 



   

 Tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasiesärskolan  

Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 2 Tidsplan för 

antagning till gymnasiesärskola 

 2022-02-25 

 

 

2022-05-02 16:00 Sista dag för intresseanmälan till 
vissa introduktionsprogram i 
Göteborg  

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att hjälpa elever att 
registrera intresseanmälan till vissa 
introduktionsprogram på 
kommunala skolor i Göteborg. Det 
gäller individuellt alternativ, 
yrkesintroduktion för enskild elev. 

2022-05-16 16:00 Sista dag att lägga ned utbildning Sista dag för gymnasiesärskolor att 
ändra sitt utbildningsutbud inför 
slutantagningen, både att lägga ned 
och starta utbildning. Detta för att 
elever ska hinna informeras och 
eventuellt göra ändringar innan 
ansökan stänger inför 
slutantagningen. Sista dag att justera 
antalet platser på 
gymnasieutbildning är den 10 juni kl. 
12:00 

2022-06-01 16:00 Gymnasievalet stänger för 
studie- och yrkesvägledare 

Möjligheten att registrera 
gymnasieval till gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen stänger. 
Undantaget introduktionsprogram 
för enskild på kommunala 
gymnasieskolor i Göteborg som 
stängde den 2 maj. 

2022-06-09 12:00 Slutbetyg ska vara överförda till 
Indra 

Åk 9-elevernas slutbetyg ska vara 
överförda till antagningssystemet 
Indra SÄR-läge. 

2022-06-10 12:00 Antagningsarbete startar – 
Slutantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till Indras funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin.  

2022-06-23 10:00 Slutantagningen är klar Slutantagningen till 
Göteborgsregionens 
gymnasiesärskolor är klar.  

2022-09-08 16:00 Reservantagning avslutad 
 
 

Reservantagningen till 
Göteborgsregionens samtliga 
gymnasieskolor avslutas.  

2022-09-30 23:59 Antagningsåret är avslutat Antagningssystemets databas gallras 
på årets sökande elever och 
antagningsinformation, inga sådana 
uppgifter kan tas ut efter det. Nytt 
antagningsår startar den  
1 oktober. 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 3 Regionalt 

samråd om utbud 

2022-02-25 

 

 

Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasiesärskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

          Särskolenätverk

    

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 

 

oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 3 Regionalt 

samråd om utbud 

  

   

 

december och vidare Enligt tidsplan för antagning GR/kommun 

till gymnasiesärskola 

 Se bilaga 2.  
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 4 

Elevavstämning 

2022-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola/gymnasiesärskola lämnas 

på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola/gymnasiesärskola 

varje läsår rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På 

så sätt säkerställs gymnasieskolans/gymnasiesärskolans rapportering 

om att elev påbörjat utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs 

och att ungdom som inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 4 

Elevavstämning 

 

 

   

 

7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola ansvarar för att information som inte 

kan hämtas nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller 

examen/studiebevis för elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt 

personnummer, gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 



 

 

 

 

 

  
 

 

Tidplan- mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Alströmergymnasiet 

 

September Inbjudan till besöksdag skickas till 

grundsärskolornas SYV i hemkommunen samt 

kranskommunerna. 

 

Oktober   Besöksdag på gymnasiesärskolan. 

 

November   Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

 

December-januari  Elever gör praktik på skolan. 

 

Februari    Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. 

 

Mars- maj Möjlighet för elever att göra ytterligare praktik samt 

komma på besök.  

 

Juni-juli Antagningsbesked lämnas.  

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande 

skola i tid. Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som 

styrker målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 

 



Bilaga Göteborg ÅRSHJUL 
Mottagning och planeringsgruppen 

 

 

MÅNAD AKTIVITET 
AUGUSTI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Informationsbrev om praktik på gymnasiesärskolan skickas till SYV- 
grundsär 
 
 

• Genomgång av klasslistor med elever mottagna i grundsär (IST-listor) 
med SYV-grundsär  

SEPTEMBER  
• Mottagningsteamets specialpedagog besöker elever åk 9 på 

grundsärskolor i Göteborg och kranskommuner  
 

 
• Informationsmöte om gymnasiesärskolan för åk 9 grundsär 

 
• Kontakt med grundsärskolor kring pedagogiska bedömningar som inte 

inkommit eller behöver kompletteras inför praktik 
 

• Läser pedagogiska bedömningar inför praktik 
 

• Medgivande skickas till grundskoleförvaltningen för att få ut 

bedömningar som låg till grund för mottagande i grundsär. 
 

• Grundsärelever bokas in på praktik. SYV-grundsär och 
mottagningsteam GS samarbetar  

 
 
 

 

     

OKTOBER 

 
 

• Deltar på Gymnasiedagarna  
 

• Öppet-Hus för åk 9 på skolor med individuellt program samt Stora 
Holm GS.  
 

• Burgården GS erbjuder individuella studiebesök istället för öppet-hus.  
 

• Inkommande praktik på GS skolor (v. 43-50 + v. 4-5) 
 

 
 

NOVEMBER  
• Deltar på GRs ”fjärde dagen” 

 

 
• Regelbundna möten med SYV-grundsär. Genomgång av 

praktikomdömen efter praktik. 
 

 



 

DECEMBER  

 
 

JANUARI 

 

 
• Inkommande praktik – extra veckor 4-5 

 

FEBRUARI  
• Administrerar ansökan om skolskjuts 

 

• Administrerar ansökningar – registrera i INDRA 
 

• Möte med elever som är nyutredda. 
 

• Följer upp elever där ansökan saknas 
 

• Statistik över ansökningar 

 
 

MARS 
 

 
 

 
 

 

 
• Förberedelser för antagning på individuella program 

 

• Stämma av mot INDRA 
 

• Informationsbrev till vårdnadshavare ÅK 8  
 

• Vägledning av elever som inte får sitt förstahandsval 

APRIL  
 

• Mottagning och antagningskonferens inkommande elever HT 
 

 

MAJ 

 

 

 
• Mottagnings och antagningskonferens inkommande elever HT 

 

JUNI  
• Ta fram namn på elever åk 9 & 10 grundsär (IST).  

 

JULI  

 
 
 



2021-12-21 

Bilaga Kungsbacka Informationscykel – tidplan 
 

Kungsbacka kommun följer den tidsplan som GR sätter för när beslut ska vara fattade och 

nödvändiga åtgärder ska vara vidtagna. I april året innan informera kommunen GR om kommande 

utbud på gymnasiesärskolans nationella program. 

Augusti/september: Vägledningsarbetet inleds med att SYV presenterar sig för eleverna med ett kort 
bildspel i början på terminsstart. 
SYV deltar på föräldramöte i grundsärskolan för att informera om gymnasievalet. Vårdnadshavare till 

elever i årskurs 8 och 9 bjuds in (inklusive vårdnadshavare till integrerade elever). 

Oktober - december: Praktikperiod på gymnasiesärskolans nationella program. Ansvarig på 

avlämnande skola lämnar en kort skriftlig information om eleven utifrån ett formulär. Informationen 

skickas till samordnare på Elof Lindälvs gymnasium. 

November: Minimässa för gymnasiesärskolans blivande elever och vårdnadshavare. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Januari: Kartläggningsmöte inför antagningen. Utvecklingsledare särskolan kallar SYV och 

representanter från gymnasiesärskolan. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras senare. 

SYV genomför avstämningssamtal med elever och vårdnadshavare/mentorer inför ansökan till 

gymnasiesärskolan. 

Mars/April: Antagningsmöte, utvecklingsledare kallar SYV och representanter på gymnasiesärskolan. 

Beslut om mottagande och beslut om att elev mottas på sökt program tas. 

Maj/Juni: Mottagningssamtal på Elof Lindälvs gymnasiesärskola. Vårdnadshavare och elev bjuds in. 

 

Rutiner för urval till nationellt program på gymnasiesärskolan  
 

Under årskurs 8 får Studie- och yrkesvägledare en bild av elevens intresse som sedan matchas mot de 
utbildningar som finns att tillgå. Efter genomförd praktik får eleven lämna ett utlåtande om hur hen 
upplevt praktiken och programmet, detta sker muntligt och skriftligt.  

  
Förutsättningar och förmågor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Under elevens praktik 
gör yrkeslärarna på gymnasiesärskolan en bedömning av elevens förutsättningar att klara 
utbildningen och förutsättningar att få ett arbete inom branschen.  

  
Elevens förkunskaper framkommer i samtal med Studie- och yrkesvägledare och pedagoger både på 
grundsärskolan och på gymnasiesärskolan samt i kontakt med vårdnadshavare.  

  
I utredningen tas också hänsyn till elevens möjligheter att ta sig till skolan beroende på avstånd 
och/eller andra funktionsnedsättningar som begränsar i förutsättningar att klara av resor utanför 
kommunen.  
 



 

Sid 1 (1) 

Datum: 2022-02-25 

 

 

Sid 1 (1) 

Dnr: XXXXXXX 

Datum: 2022-02-25 

 

 

Bilaga Kungälv Tidsplan för mottagande och antagning till nationellt 

program inom gymnasiesärskolan på Trekungagymnasiet 

 

Gemensamma aktiviteter planerade under året 

September 

• Inbjudan till Öppet Hus skickas till grundsärskolornas SYV i hemkommunen 

samt i kranskommunerna 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

November  

• Deltagande på gymnasiesärskolemässan 4:e Dagen  

• Informationsmöte för föräldrar till potentiella nya elever 

December 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

 

Individuella aktiviteter löpande under året  

November -Juni 

• Kontakt med grundsärskolor för att boka in praktik för elever 

• Enskilda samtal/möten med vårdnadshavare och potentiella elever 

• Inhämtande av pedagogisk bedömning och mottagningsbevis (så snart 

eleven bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

• Pedagogisk överlämning grundsärskola till gymnasiesärskola (så snart eleven 

bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

Juni  

• Sista dag för ansökan till gymnasiesärskolan i antagningssystemet Indra 

 

 



Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

Bilaga Mölndal Tidplan för mottagande och antagning till 

individuellt/nationellt program inom gymnasiesärskolan på 

Frejagymnasiet 

 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka elever som är på gång inför 

nästa läsår. Skolan tar emot föräldrar för enskilda besök på skolan. Inbjudan till 

Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola (individuellt program) via hemsidan 

och genom syv. 

September/ Oktober: 

Vi får information samt pedagogiska omdömen till de vilka elever som troligen 

kommer till oss genom studie- och yrkesvägledare.  

 

Oktober-Januari:  

”Prova på”-period på de nationella programmen. Kan även förekomma enstaka 

praktikdagar på det individuella programmet.  

Samordnare och specialpedagog från det Individuella programmet är ute och 

besöker kommande elever som ska börja och påbörjar arbetet med mottagandet 

inför höstterminen. 

November:  

Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus NP och Öppen skola IP på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari:  

Kan även vara ett öppet hus till på NP.  

Syv har samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan 

göras senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid.  



Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

 

 

Februari-April:  

 

Mentor och ev specialpedagog åker och besöker elever, Vi kallar elev till ev 

inskolning under vt 

Praktik/ inskolning av nya elever i tänkta klasser 

 

Mars/April Antagningsprocess på skolan 

 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte på skolan. 

 

SYV-arbete inför gymnasievalet: 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 

och 9. De får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor 

eleverna har. 

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med 

SYV om gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in 

önskemål om vilka skolor de vill ”prova på”. 

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de 

diskuterar hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 

 

 



 

 2022-01-26 

   
            Partille Gymnasiesärskola 
 

 

 
   
   
Postadress: Partille kommun, 433 82  Partille 
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 

 

E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se 
Telefon: 031-792 10 00 
 

Webbplats: www.partille.se 

 

 

Bilaga Partille Tidplan-mottagande och antagning till gymnasiesärskolan i 

Partille 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka som är på gång. Tar emot föräldrar för 

besök på skolan. Skickar ut inbjudan till Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola 

(individuellt program) 

Oktober-Januari: ”Prova på” period på de nationella programmen. Kan även förekomma 

praktik på det individuella programmet. Personal från det Individuella programmet är ute och 

besöker elever som ska börja. 

November: Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus och Öppen skola på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari: Kartläggning inför antagningen. Kan även vara ett öppet hus till. Syv har 

samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras 

senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid. 

Mars/april: Antagningsmöte 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte. 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 och 9. De 

får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor eleverna har.  

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med SYV om 

gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in önskemål om vilka 

skolor de vill ”prova på”.  

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de diskuterar 

hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 



Bilaga Stenungsund Mottagning gymnasiesärskola Nösnäsgymnasiet 

När Vad Vilka 

HT (innan aktuellt läsår) GYS deltar på Fjärde dagen 
(mässa i Göteborg samt Öppet 
Hus på Nösnäs 

Samordnare och elever från GYS  

HT (innan aktuellt läsår) Kontakt med närliggande 
grundsärskolor för att hämta 
information om aktuella elever. 

SYV från GYS 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Informera och kartläggning om 
elevens önskemål och behov. 
Erbjuda skuggning (på GYS och 
därefter program) 

Elev, vårdnadshavare & samordnare 
från GYS. Eventuellt personal från 
grundskolan. 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Information om intresse till 
mottagande program på 
gymnasiet 

Samordnare från GYS lämnar 
information till rektor för GYS och 
rektor på mottagande program. 

HT-VT (tidigt) Planering – ny elev, studieplan, 
möjlig skolgång. 

Samordnare från GYS, SYV & lärare 
från aktuellt program. Samordnare 
informerar rektorer. 

VT Ansökan till GYS på Nösnäsgymnasiet ska vara gjord senast när gymnasieantagningen stänger för 
SYV i mars. För att säkerställa att platser finns på mottagande program. 

VT efter beslut om mottagande (mitten av april): 

VT innan skolstart (mitten 
av april) 

Brev med mottagningsbesked 
och välkomnande till elev. 

Samordnare för GYS skickar ett 
antagningsbrev med svarskrav 

VT (april-juni) Pedagogisk överlämning från 
grundskolan och planering av 
kommande 
elevbesök/skuggningar.  

Specialpedagog, samordnare GYS, 
ämneslärare och rektor från GYS 
samt yrkeslärare från aktuellt 
program.  

HT innan skolstart Information & uppdatering om 
ny elever GYS som samläser i 
nationellt program 

Samordnare GYS skickar information 
alla undervisande lärare. 

HT innan skolstart 
(augusti) 

EHT – information om nya och 
gamla elever i GYS. 

Samordnare från GYS, EHT (EHT 
kallar) 

HT innan skolstart 
(augusti) 

Uppstartsmöte – vid behov Elev samt samordnare från GYS 
träffar yrkeslärare/mentor från 
aktuellt program. 

HT (v 43) Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
 

VT  Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
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Datum   

2022-02-11   

Lärande 
Lärande, Lerums Gymnasium 

  

 

 

  

  

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447 
Lerums Gymnasium 
443 35 Lerum  

Alingsåsvägen 9  0302-52 20 60  www.lerum.se/gymnasium Pg 3 31 43-9 
0302-52 13 37 (fax)  gymnasium@lerum.se Bg 547-6239 
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Tidplan - mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Lerums gymnasium 

 

Oktober  Deltagande på Gymnasiemässa 

 

November Öppet hus på gymnasiesärskolan samt besök av 

grundskoleelever 

 

December - januari Grundskoleelever gör praktik på gymnasiet 

 

Februari  Sista ansökningsdag för gymnasievalet 

 

Mars-maj  Möjlighet att göra ytterligare praktik 

 

Juni - juli   Antagningsbesked lämnas 

 

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande skola i tid. 

Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som styrker 

målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 – 2026/2027 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I Göteborgsregionen finns ett regionalt samverkansavtal som reglerar rätt till utbildning på 
nationella program, elevernas rätt att tas emot som sökande, kommunernas skyldighet att 
erbjuda och ta emot elever inom de nationella programmen och möjlighet att ta emot elever 
inom vissa introduktionsprogram. 
 
Nu gällande avtal upphör efter läsåret 2022/2023, varför nytt avtal föreslås gälla från och med 
läsår 2023/2024 – 2026/2027. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Samverkansavtalet innehåller 
överenskommelser om antagning till gymnasieskolan, regionala samverkansformer kring 
planering och dimensionering av utbudet, rutiner för användning av regionala verktyg, rutiner 
för överlämning, stöd och uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med 
koppling till studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 
samt idé- och erfarenhetsutbyte 
 
Inför ett nytt reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 
andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg till 
befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande avtal har arbetats in i det nya 
avtalet 
För att öka läsbarheten har hela avtalets skrivits om och en tydlig rubricering gör det lättare 
att hitta i avtalet. Vissa delar återfinns i bilagor med tydliga hänvisningar i avtalet: 
Bilaga 1 - Fördelarna med ett öppet utbildningsklimat beskrivs. 
Bilaga 2 – Etiska regler kopplade till gymnasieantagning. 
Bilaga 3 – Tidsplan för gymnasieantagningen. 
Bilaga 4 – Tidsplan för det regionala samrådet om utbildningsutbudet. 
Bilaga 5 – Gemensamt regelverk för elevavstämning. 
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En förändring har skett och det är i punkt 10 som handlar om reglering av interkommunal 
ersättning för vissa utbildningar. I punkt 10.1 - extra anpassningar och särskilt stöd anges att 
grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i den överenskomna 
interkommunala ersättningen för utbildningar som omfattas av avtalet. I mycket speciella 
situationer och utifrån enskild elevs särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i 
undantagsfall komma överens om extra interkommunal ersättning. Detta ska tillämpas endast 
vid synnerliga skäl. Tidigare samverkansavtal angav endast att skollagen kapital 3 reglerar 
stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd. 
 
Utbildningschefsnätverket enades den 4 mars 2022 om att ställa sig bakom förslaget till 
samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen. 
 
Medlemskommunerna inom GR rekommenderas nu av GRs Förbundsstyrelse enligt protokoll 
av 13 maj 2022 § 389 att fastställa samverkansavtalet för gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen. Undertecknat avtal ska efter godkännande av respektive kommun vara 
GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet medför att barn ges möjlighet att läsa alla de utbildningar som tillhandahålls inom 
medlemskommunerna vilket gynnar barn som kommer att läsa sin gymnasieutbildning under 
perioden. 
 
Juridiska bedömningar 
Beslutet innebär bland annat att kommunen har gemensam antagning med 
medlemskommunerna vilket innebär att kommunen åtar sig att stå för interkommunal 
ersättning till andra huvudmän samt ta emot elever med annan hemkommun. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om God Utbildning för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-02 
Bilaga samverkansavtal  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
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Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund diarium@goteborgsregionen.se 

 

mailto:diarium@goteborgsregionen.se
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslag till samverkansavtal för 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 – 2026/2027 

Förslag till beslut 

Utbildningsgruppen föreslår förbundsstyrelsen att rekommendera 

medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasieskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller överenskommelser om antagning till gymnasieskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Fredrik Zeybrandt    

Utbildningschef            

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 

2023/2024-2026/2027 

 

 

 

2022-02-25 

 

Samverkansavtal för 
gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027 

  

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds antagnings- 

och samverkansområde. 

2. Avtalets syfte och intentioner 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns etiska regler kopplade till gymnasieantagning. I 

bilaga 3 finns tidsplan för gymnasieantagning. I bilaga 4 finns tidsplan för det 

regionala samrådet om utbildningsutbudet. I bilaga 5 det gemensamma 

regelverket för elevavstämning. Avtalet hänvisar även till en policy för den 

regionala gymnasiemässan.  

3. Avtalstid 

Avtalet som löper över fyra år gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasieskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasieskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 

Detta avtal reglerar när det gäller erbjudande och mottagande 

• elevernas rätt att erbjudas utbildning på de nationella programmen, 

• elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 
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• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella programmen, 

• kommunernas möjlighet/skyldighet att erbjuda och ta emot elever 

inom introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV) och inom 

yrkesintroduktion (IMY) 

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring introduktionsprogram som 

inte ingår i avtalet. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Parterna enas om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar, 

inklusive lärlingsutformade utbildningar, nationellt godkända 

idrottsutbildningar, några unika profiler samt särskilda varianter som 

anordnas inom Göteborgsregionen oavsett om utbildningen anordnas i elevens 

hemkommun eller inte. I avtalet ingår även platser som inrättas för elever som 

på grund av hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen. 

Parterna enas också om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till de sökbara introduktionsprogrammen programinriktat val 

utformat för grupp av elever och yrkesintroduktion utformad för grupp av 

elever. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till introduktionsprogrammen 

individuellt alternativ, språkintroduktion, programinriktat val för enskild elev 

och yrkesintroduktion för enskild elev regleras inte via detta samverkansavtal. 

Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med annan 

medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, kommunens 

utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. Kommunerna 

ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. Syftet är att fler 

elever ska nå målen med sin utbildning. 

För gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen finns ett separat 

samverkansavtal. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning. Kommun i 

Göteborgsregionen äger även rätt att sluta samverkansavtal om nationellt 
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godkänd idrottsutbildning och kostnaderna för sådan utanför 

Göteborgsregionen. Avtalet ger inte möjlighet att sluta annat samverkansavtal 

med kommun utanför Göteborgsregionen om utbildningar, som ingår i detta 

avtal. 

5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Regional antagning 

GR:s ansvar 

Gymnasieantagningen antar, enligt Förbundsordningen och gymnasieskolans 

styrdokument, till samtliga nationella program och nationella inriktningar som 

enligt gällande regelverk får starta år 1. Gymnasieantagningen antar på samma 

sätt till en lärlingsutbildning som är utformad så att den startar i år 1. Ansökan 

till det fjärde året på teknikprogrammet görs via Gymnasieantagningen. 

Gymnasieantagningen antar vidare elever, som på grund av en dokumenterad 

hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen, till det nationella 

programmet på samma sätt som för övriga elever. Ibland genomförs 

utbildningen som en profil i specialklass. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för att elev- och betygsuppgifter rapporteras enligt 

regiongemensam tidsplan, se bilaga 3. Kommunen ansvarar vidare för att 

uppgifterna som lämnas till det regiongemensamma antagningssystemet är 

korrekta och uppdaterade.  

 

GR:s ansvar 

Antagning genomförs i det regiongemensamma antagningssystemet enligt årlig 

upprättad tidplan och regionalt överenskomna principer, se bilaga 2 och 3, när 

en elev har sökt ett program och angett önskemål om vilken skola eleven vill 

genomföra sin utbildning i. Eleven prövas sedan på sitt val. Urvalet till 

programmet sker enligt gymnasieförordningen. Om eleven inte antas till valt 

program och skola, prövas eleven på nästa val i rangordningen. Beslut om 

antagning fattas av Utbildningsgruppen, som är regional antagningsnämnd. 

Samråd kan vid behov ske med samverkansområdets förvaltningschefer på 

utbildningsområdet. Etiska regler finns för gymnasieantagningens olika 

skeden. I dessa regleras bland annat sena starter och nedläggningar av 

utbildningar. Se bilaga 2. Reservantagning ska vara genomförd senast första 

hela veckan i september. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen förbinder sig att följa tidplan och de etiska reglerna. 
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5.1.1 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. För 

antagning till år 1 inom Göteborgsregionen prövas andrahandsmottagna vid 

fastställt datum för reservantagningen. 

5.2 Lokal antagning 

Kommunens ansvar 

Antagning till inriktningar 

Anordnarkommunen antar till inriktningar som enligt regelverket får starta 

först i år 2 eller år 3. Urvalsreglerna ska vara kända. Anordnarkommunen 

fördelar eleverna enligt dessa och i mån av plats.  

 

Rätt att senare antas till inriktning 

En anordnarkommun kan enligt nationellt regelverk besluta om rätt att antas 

till en viss önskad inriktning senare. GR:s uppdrag är då att, enligt 

Förbundsordningen, anta eleven till det nationella programmet. 

Anordnarkommunens uppdrag är att informera elever som antagits till 

programmet om rätten att senare antas till önskad inriktning. Antalet platser 

som garanteras ska vara väl kända. 

 

Antagning till fjärde året på teknikprogrammet 

Efter att ansökan gjorts via Gymnasieantagningen antar anordnarkommunen 

elev till fjärde året på teknikprogrammet. 

 

Fördelning av antagna elever på profilen specialklass 

Anordnarkommunen dimensionerar antalet platser på profilen specialklass, 

som är riktad mot elever som på grund av en dokumenterad hörsel- eller 

synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade studiesvårigheter inte kan 

följa den vanliga undervisningen och som har antagits till det nationella 

programmet. Göteborg anordnar sådan profil för elev med dokumenterad 

hörselnedsättning. För elev, som inte är behörig till nationellt program, sker då 

bedömning innan mottagande till individuellt alternativ kan göras. 

5.3 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program, 

en nationell inriktning, en särskild variant och ett introduktionsprogram 

regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå till inom ett 

samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana situationer beskrivs 

i detta avtal. 
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Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasieutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna situation 

och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra dialog 

med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 

hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s antagningssystem, 

elevinformationssystem, Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt 

rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasieskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och beslutar 

den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasieskolans styrdokument om 

förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Gymnasieskolans roll för nationell 

och regional kompetensförsörjning regleras i skollagen. Elevens fria val ska 

vara vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 
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elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som introduktionsprogram. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen har valt att ingå i samma antagningsprocess, 

kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och antalet platser i den 

samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 

6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer) och i andra 

nätverk som är relevanta för gymnasieskolan. En tidplan anger när samråd ska 

ske. Se bilaga 4. Såväl anlitande som anordnande kommun deltar i dessa 

samråd. En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära 

förändringar av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan 

en utbildning ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och 

presenteras i Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av 

den nyss genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa 

kommande års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår 

arbetet med att informera de elever som ska välja till gymnasieskolan. 

Justering av organisationen sker därefter enligt GR:s tidplan för antagning till 

gymnasieskola se bilaga 3. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med gemensam antagning till år 1, 

regionala statistikverktyg och rapporter för analys och uppföljning av planerat 

och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala samråden och 

nätverken. 
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Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska kunna verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag till exempel via avtal om att ingå i 

antagningsprocessen, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd mellan 

kommunala och fristående huvudmän. 

 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom regionala branschspecifika 

kompetensråd och regionens övergripande kompetensråd. Ett syfte är att 

säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt lärande (apl) kan uppfyllas inom den 

regionala arbetsmarknaden. Ett regionalt samordningsverktyg för praktik och 

apl erbjuds, vilket kan användas för att skapa överblick, underlätta anskaffning 

och samutnyttjande av apl-platser och för att möta arbetsmarknadens behov. 

Arbetsmarknadens parter kan även informera om arbetsmarknadsläget, till 

exempel i form av regionalt organiserade aktiviteter. 

 

Regional garanti för ett brett utbud 

Medlemskommunerna garanterar gemensamt vissa regionalt strategiska 

utbildningars genomförande. GR:s Utbildningsgrupp beslutar om regionalt 

ekonomiskt åtagande, så kallad regional garanti, för vissa specifika 

gymnasieutbildningar som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen och 

som uppvisar låg beläggning, vilket medför höga kostnader per elevplats. 

Utbildningen får då endast ordnas på en kommunal skola i Göteborgsregionen 

för att koncentrera resurserna på ett ställe snarare än att små elevgrupper 

genomför utbildningen på flera ställen. 

 

Regional garanti kan också beviljas om en utbildning är under uppbyggnad och 

har en tydlig profilering mot lokal/regional arbetsmarknad. Samtliga 

medlemskommuner ska bedöma utbildningen som strategiskt viktig. 

Anordnarkommunen står då för investeringar. Om inte samtliga 

medlemskommuner är eniga om att bevilja regional garanti för eventuellt 

tomma platser, kan utbildarkommunen ändå starta utbildningen, men då med 

egen finansiering. 

 

Ansökan om regional garanti 

Kommun som önskar regional garanti kan, senast 1 april året innan den 

regionala garantin ska träda i kraft, ansöka om sådan. Ansökan görs av 

huvudmannen och ställs till GR:s Utbildningsgrupp och skickas till GR. 

Ansökan ska innehålla: 

• Uppgift om antal platser de senaste tre åren, 
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• Kostnad per plats, 

• Genomförda informations- och marknadsföringsinsatser, 

• Information om återkommande investeringar, 

• Dokumenterat väl utvecklat samarbete med lokalt och regionalt 

arbetsliv, 

• Uttalande från berört lokalt eller regionalt programråd, branschvist 

kompetensråd eller branschorganisation om behoven av kompetens 

inom området. 

 

Utbildningschefsnätverket tar del av ansökan om regional garanti och uttalar 

sig innan Utbildningsgruppen fattar beslut. Beviljad regional garanti gäller ett 

år i taget för varje utbildningsomgång och omprövas årligen. Elev som har 

antagits till inriktning med regional garanti garanteras att slutföra sin 

utbildning. Genomförd utbildning med regional garanti och fakturering av 

sådan följs årligen upp och redovisas för Utbildningschefsnätverket. 

 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens ansökningswebb, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja, regional information om Öppet hus-

tillfällen och mötesplatsen Gymnasiedagarna. För den sistnämnda finns en 

regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan uppdateras 

årligen.  

 

Öppet hus riktat till elever som söker till nationellt program får anordnas fram 

till att ansökningsperioden för elev har avslutats (i inledningen av februari). 

Enstaka besök för enskild elev kan vid behov anordnas även efter detta. GR tar 

i anslutning till detta datum bort information om Öppet hus från den regionala 

webbplatsen. Elever som ännu inte är behöriga och antagna kan erbjudas 

Öppet hus efter detta datum. 

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Kommunerna har 

ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte att ge 
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eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de regionala 

insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 

 

8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämningsinformation vid övergång 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola och 

introduktionsprogram till nationellt program samt vid övergång mellan 

program och skola i gymnasieskolan. Hemkommunen respektive 

anordnarkommunen ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för 

att mottagande skola får nödvändig information.  

 

Överlämning kan ske på många sätt såväl i blankettform som genom dialog 

mellan avlämnande och mottagande enhets personal.  Erfarenhetsutbyte, om 

sådana blanketters utformning, sker i GR:s nätverk. Kontaktperson för frågor 

kring överlämning vid övergång ska för varje enhet årligen anges i det 

regiongemensamma antagningssystemet. Genom en väl genomförd 

överlämning ska eleven ges goda möjligheter att fullfölja sin utbildning. Både i 

det gemensamma antagningsverktyget och i det gemensamma 

elevinformationssystemet finns möjlighet att markera att det finns 

överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 
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Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i 

kommunernas aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för 

ansvaret har hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som 

berörs lämpliga individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på 

adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 

gymnasieexamen eller studiebevis inrapporteras till IT-systemet enligt GR:s 

tidplan och principer. Rapporteringen kan även gå via BEDA-systemet och 

vidare till GR. Kommunerna förbinder sig att följa dessa rutiner, rapportera 

elevförändringar i IT-systemet och att verka för att fristående gymnasieskolor 

inom den egna kommunen gör på samma sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 
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kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för samtliga utbildningar som ingår i avtalet betalas 

i enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som 

utgör en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras 

årligen i samband med att utbildningsutbudet revideras.  

 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 
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omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under tre år för ett fullständigt gymnasieprogram. Om eleven genomför ett 

reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt 

finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan hemkommunen och 

anordnarkommunen senast 1 april det tredje året avtala om extra IKE för 

förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan överläggning inledas 

även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som äger rätt att sluta avtal 

om ersättning för förlängd undervisning och informerar övriga kommuner om 

vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om extra IKE på pris per 

poäng i förhållande till programpriset.  

10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Programinriktat val (IMV) 

Programinriktat val ersätts dels med den del som motsvarar det nationella 

programmet som IMV är inriktat mot, dels den del som avser det stöd som 

eleven behöver för att uppnå behörighet till yrkesprogrammet. Ersättning ska 

utgå under högst ett år. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp 

som anges i den interkommunala prislistan.  

10.7 Yrkesintroduktion (IMY) 

Yrkesintroduktionsprogram som är utformat för en grupp elever ersätts dels 

med det pris som gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för 

den del som avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin 

studieplan. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. 

10.8 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.9 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 
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Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp, 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunens faktiska 

kostnader.  

10.10 Ersättning för regional garanti 

Ersättningsmodell vid regional garanti 

Medlemskommunerna beslutar gemensamt om gruppstorlek för den berörda 

utbildningen med utgångspunkt i anordnarkommunens ansökan. För platser 

som inte fylls betalar medlemskommunerna kostnad per plats i proportion till 

sin folkmängd. 

10.11 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.12 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  

10.13 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för dagliga resor mellan bostad och skola 

eller eventuellt inackorderingstillägg. Kostnader för utbildning förlagd på 

annan plats eller annan tid än ordinarie skoltid bekostas av 

anordnarkommunen. Det kan till exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande 

och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för gymnasieskolans 

personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasieskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  
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12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslut om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 

eldsvåda, krig med mera är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada 

eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 

infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  
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3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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Etiska regler kring 
gymnasieantagningen  
 

Avser kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.  

Marknadsföring  

Det är inte tillåtet att skicka ut information eller på annat sätt kontakta elever i 

anslutning till perioderna för preliminär- och slutantagningen. Perioderna 

avser två veckor inför preliminärantagningen och tre veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Efter slutantagningen får skolan endast kontakta 

elever som är antagna på den egna skolan.  

Organisation  

Sista dag att ändra gymnasieorganisation inför slutantagningen i juni fastställs 

årligen till ett visst datum. Undantag kan finnas för kommun om 

Utbildningschefsnätverket finner det nödvändigt att vidta åtgärder för att 

minska antalet elever som står utanför gymnasieskolan, i enlighet med 

kommunernas aktivitetsansvar. Datum för sista dag att lägga ner en utbildning 

fastställs också årligen. Information om datum tillhandahålls och aviseras via 

antagningssystemet till organisationsansvariga för respektive gymnasieskola.  

Ansökan  

Valen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen ska registreras direkt i 

antagningssystemet Indra eller på GR:s ansökningsblankett. Skolan får inte 

använda egna ansökningsblanketter. Det är mycket viktigt att det klargörs på 

vilken plats eleven vill ha sin utbildning. Kommer eleven från kommun utanför 

Göteborgsregionen ska ansökan och betyg skickas från elevens hemkommun 

till GR:s gymnasieantagning som registrerar eleven och dess val.  

Antagning  

Resultatet av preliminär- eller slutantagningen får inte delges eleverna förrän 

GR:s Utbildningsgrupp (antagningsnämnd) fastställt antagningen för de 

kommunala skolorna. De fristående gymnasieskolorna godkänner föreslagna 

elever via antagningssystemet Indra. GR:s gymnasieantagning informerar 

antagningsresultatet till samtliga sökande. Elev kan endast vara antagen till en 

utbildning på gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  

 



Samverkansavtal för nasieskola 
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Sena omval  

Val efter sista ansökningsdag till kommunala- och fristående gymnasieskolor 

godkänns fram till ett fastställt datum inför slutantagningen i juni. Sker sena 

omval efter slutantagningen läggs omvalet sist i turordningslistan till vald 

utbildning, det vill säga efter alla reserver. Detta oavsett vilken poäng den 

sökande har. De sena omvalen sorteras i omvalskön utifrån poäng.  

Upprättning vid felaktighet  

Felaktigheter som sökande själv inte har orsakat och som medverkat till 

felaktigt beslut ska snarast upprättas. Det är huvudmannens ansvar att tillse 

upprättning.  

Reservantagning  

I början av augusti börjar reservantagningen och den pågår fram till första hela 

veckan i september. Den enskilda gymnasieskolan är under reservantagningen 

skyldig att enligt viss rutin rapportera om en elev avgår. Om ledig plats uppstår 

antar Gymnasieantagningen reserver i turordning utifrån deras poäng. Först 

efter att samtliga reserver antagits prövas sena omval på eventuellt lediga 

platser. Detta innebär att den enskilda gymnasieskolan inte får ta in reserver 

från reservlistan eller från egen upprättad lista.  

Information till hemkommun  

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman 

än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till 

hemkommunen, enligt Skollagen 15 kap. 15 §. Inom Göteborgsregionen åvilar 

det varje gymnasieskola att löpande rapportera detta via regiongemensamt 

elevinformationssystem. Med förändring avses elev som byter studieväg, 

årskurs, avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte.  

Antagningens avslutande  

Antagningen avslutas vid fastställt datum i september för samtliga 

gymnasieskolor. Via ett fastställt gemensamt avslutningsdatum kan 

antagningsresultatet överföras till regiongemensamt elevinformationssystemet, 

i syfte att tillhandahålla underlag till det kommunala aktivitetsansvaret.  

 

*Antagningsperiod = Den period då antagningssystemet Indra är öppet för 

inloggning 
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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till gymnasieskolan  
En förutsättning för att upprätthålla elevernas rätt att söka 

gymnasieutbildning är att det finns en på förhand upprättad och kommunicerad 

tidsplan för antagningen till gymnasieskola. Tidsplan för gymnasieantagningen är 

även ett viktigt planeringsunderlag för samtliga involverade parter i 

antagningsarbetet. Det är många beslut som ska fattas av avlämnande- och 

mottagande skola och av beslutsfattare hos huvudman för att antagningen ska 

kunna genomföras. Med en tidsplan som är beslutad i god tid och som är väl 

kommunicerad kan samtliga berörda parter tillse att underlag är på plats och att 

beslut är fattade i tid för genomförande av antagning.  

 

Gymnasieantagningen tar årligen fram ett förslag till tidsplan för arbetet med 

antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen inför kommande 

antagningsår. Förslaget redovisas Utbildningschefsnätverket för bedömning och 

beslutas i Utbildningsgruppen. 

 

Förslaget följer den lagstiftning som reglerar preliminär antagning och 

genomförande av slutlig antagning (Gymnasieförordningen 7 kap 7 §). Förslaget 

utgår även ifrån de av Sveriges Kommuner och Regioners framtagna nationella 

rekommendationer samt ifrån regionala överenskommelser och beslut. 

Gymnasieantagningens årshjul 
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Regionala överenskommelser 

Över tid har ett antal regionala överenskommelser och principiella 

ställningstaganden gjorts rörande de händelser som ingår i tidsplanen. Nedan 

redovisas dessa tillsammans med beskrivning och motiv. 

 

• Ansökningsperioden för sökande elever öppnar i december och löper över 

jullovet, så att sökande elever får god tid att göra väl övervägda val utifrån 

inrapporterade höstterminsbetyg. Ansökan stängs den 1 februari, eller 

närmaste vardag om den 1 februari inträffar på en helgdag. 

• Efter att ansökan stängs för sökande elever kan sökande vid behov göra 

ytterligare val, men då via sin skolas studie- och yrkesvägledare. Studie- och 

yrkesvägledare kan för elevs räkning göra justeringar i ansökan till dess att 

ansökan stängs inför preliminärantagningen och därefter inför 

slutantagningen. 

• Efter preliminärantagningen är det viktigt att sökande elever som ej blivit 

preliminärt antagna säkrar upp sin ansökan med ytterligare val. Därför 

öppnas ansökan åter och val kan göras av studie- och yrkesvägledare för 

sökande som har behov av att säkra upp sin ansökan inför slutantagningen.  

• Sista dag att lägga ned utbildning förläggs senast två veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Detta så att sökande som berörs av 

nedläggning har en möjlighet att göra omval eller tilläggsval. 

• Sista ansökningsdag förläggs till den 1 juni, eller närmaste vardag om den 1 

juni inträffar på en helgdag.  

• Rapportering av slutbetyg från avlämnande skola förläggs i förhållande till 

när slutlig antagning sker. I planeringen bör man i möjligaste mån verka för 

att betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola kan komma med 

inför slutantagningen. Om behörighetskomplettering vid lovskola sker efter 

sista dag för betygsrapportering rapporteras betyget till 

Gymnasieantagningen efter slutantagningen och elev prövas på sitt nya 

betyg vid reservantagningen.   

• Inför slutantagningen genomförs en sista simuleringskörning när 

slutbetygen är rapporterade. Detta så att skolhuvudman dimensionerar 

antal utbildningsplatser i relation till faktiskt utfall av behöriga sökande. 

• Efter det att skolhuvudman fastställt antalet utbildningsplatser inför 

slutantagningen kan de inte justeras, utan fastställd organisation gäller.     

• Val efter slutantagningen räknas som sent inkomna och prövas i mån av 

ledig plats, efter sökande reserver som gjort sitt val i tid. 

• Reservantagningen avslutas första hela arbetsveckan i september. Därefter 

tar gymnasieskola över tillsättandet av eventuellt lediga platser samt 

antagning till inriktning vid senare årskurs. Gymnasieskola rekommenderas 

utgå ifrån de reservlistor som finns i antagningssystemet. När dessa listor 

blir inaktuella utgår gymnasieskola liksom Gymnasieantagningen ifrån 

gällande lagstiftning för behörighet och urval till aktuellt program.  
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Tidsplan 

Nedan listas de händelser som ingår i tidsplanen och ungefärlig tidpunkt för när 

de inträffar under ett antagningsår. Datumen kan variera från år till annat 

eftersom hänsyn behöver tas till när helgdagar infaller och annat som kan 

påverka antagningsarbetet. Datum för händelserna i tidsplanen för kommande 

antagningsår fastställs av Utbildningsgruppen vid möte tidigast i januari och senast 

i mars. 

 

December Ansökan öppnar  

December Betygsrapportering ht-betyg startar 

December Betygsrapportering ht-betyg stänger 

1 februari Ansökan för sökande elev i antagningssystemet stängs 

Mars Studievägledare inom regionen ska ha registrerat ansökningar 
för elever som ej registrerat sin ansökan själva 

Mars Ansökan för studievägledare stänger 

Mars Skolorna ska ha registrerat eventuella provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Mars Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Mars Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Mars Kommunerna ska ha registrerat samtliga yttranden och beslut 
om mottagande inför preliminärantagningen 

Mars Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal 
utbildningsplatser inför preliminärantagningen 

Mars Antagningssystemet stängs för preliminärantagning och 
antagningsarbete påbörjas. Begränsad åtkomst till 
antagningssystemet för användarna.  

April Beslut om preliminärantagningen 

April Preliminärantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnar för 
studievägledare 
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April Antagningsstatistik för preliminärantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Maj Sista dag för ansökan till utbildningar med färdighetsprov för 
att garanterat bli kallad till prov 

Maj Sista dag för gymnasieskolor att lägga ner en utbildning så att 
elever hinner göra omval innan den 1 juni då ansökan stänger 

Juni Skolorna ska ha registrerat sina uppropstider 

1 juni Ansökan i antagningssystemet stängs  

Juni Sista dag att lämna in internationella betyg från ISGR 

Juni Skolorna ska ha registrerat eventuellt provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Juni Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Juni Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Juni Slutbetyg för sökande inom Göteborgsregionen ska 
vara inlästa eller registrerade i antagningssystemet 

Juni Sista dag för gymnasieskolorna att registrera beslut om dispens 
i engelska 

Juni Grundskolor inom Göteborgsregionen ska ha klarmarkerat att 
korrekt slutbetyg är inlästa/registrerade i antagningssystemet 

Juni Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal platser inför 
slutantagningen 

Juni Kommunerna ska ha registrerat yttranden och beslut om 
mottagande inför slutantagningen 

Juni Inloggning till Indra stängs för slutantagning 

Juni Fristående gymnasieskolor ska ha klarmarkerat föreslagna 
elever för antagning 

Juni Beslut om slutantagningen 
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Juni Slutantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnas för 
studievägledare för registrering av sena omval 

Juni Antagningsstatistik för slutantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Augusti Reservantagning för nationella program och sökbara 
introduktionsprogram för grupp av elever publiceras  

Augusti Reservantagning för introduktionsprogram för enskild 
publiceras 

September Reservantagningen avslutas 
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Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasieskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

1:a april inför hösten  Ansökan om regional garanti Kommun ansöker 

     till GR      

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

 

april     GR bereder ansökan 

om regional  

garanti och antal platser  Utbildningschefer

   

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

           

maj     Beslut om regional garanti Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 
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oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 

 

december och vidare Enligt tidplan för antagning GR/kommun 

till gymnasieskola 

 Se bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

 



   1 (2) 
 

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 5 

Elevavstämning 

22-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola lämnas på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola varje läsår 

rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På så sätt 

säkerställs gymnasieskolans rapportering om att elev påbörjat 

utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs och att ungdom som 

inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 
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7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola ansvarar för att information som inte kan hämtas 

nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller examen/studiebevis för 

elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt personnummer, 

gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 



 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01

  
 
 
 
 
§ 45 Dnr: KS 2022/204 
 
Uppföljning och prognos tertial 1 - sektor socialtjänst 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar per april en positiv budgetavvikelse på 5 876 tkr och 
prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr för 2022. Underskottet förklaras i huvudsak av 
ökade personalkostnader till följd av hög frånvaro på grund av den fjärde covidvågen i början 
på året. Verksamheten har också ett ökat behov av LSS platser som i dagsläget köps in.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2022 Sektor socialtjänst 
 
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/204
2022-03-01

 
Maria Härström Till kommunstyrelsen  
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos tertial 1 - sektor socialtjänst 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar per april en positiv budgetavvikelse på 5 876 tkr och 
prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr för 2022. Underskottet förklaras i huvudsak av 
ökade personalkostnader till följd av hög frånvaro på grund av den fjärde covidvågen i början 
på året. Verksamheten har också ett ökat behov av LSS platser som i dagsläget köps in.   

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-01 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2022 Sektor socialtjänst 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef  
 
Beslut skickas till 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/204
2022-03-01

Maria.harstrom@stenungsund.se 



Ekonomisk uppföljning sektor socialtjänst tertial 1 - 2022 
 

 
 
Resultat och prognos för Sektor socialtjänst tertial 1 – 2022 

Sektor socialtjänst redovisar ett resultat om 5 876 tkr per april och prognostiserar ett 
underskott om 2 700 tkr gentemot budget 2022. Sektorns största utmaningar är bristen på 
platser i verksamheterna. Det finns ett stort behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen. 
Brukare som har fått beviljad plats på Särskilt boende blir kvar på korttids då det inte finns 
några lägenheter att fördela. Detta samtidigt som slutenvården har en svår 
bemanningssituation vilket leder till snabbare utskrivningar från sjukhuset och brukare som 
skrivs ut innan de kan återvända hem till eget boende.  

Brukargruppen inom LSS har ökat och verksamheten står utan lokaler för att verkställa de 
beviljade insatserna. Detta genererar stora kostnader för köpt platser. Den primära orsaken till 
den negativa prognosen är kostnader för köpta platser inom LSS samt sjuk, övertid och 
mertidskostnader som uppstod i samband med pandemin under de tre första månaderna. 

Sektorsövergripande    + 3 000 tkr 
På det sektorövergripande ansvaret redovisas ett överskott om 1 294 tkr. Prognosen pekar på 
ett överskott om 3 000 tkr. Det nuvarande överskottet består av outnyttjade medel för post-
covid som kommer fördelas ut till verksamheten under året för att dämpa effekterna av 
pandemin samt vakanta tjänster. 
 
IFO     + 3 900 tkr  
Redovisat resultat för Individ och familjeomsorg är + 3 970 tkr. Prognosen pekar på ett 
överskott om 3 900 tkr. Underskott finns inom området familjehem detta underskott vägs upp 
av överskott inom köpta platser barn och unga, vuxen samt ofördelade medel.  
 
Försörjningsstöd 
Utfallet gällande det utbetalade ekonomiska biståndet var 644 tkr lägre för 2022 än 2021. 
Verksamheten lämnar därför ett positivt utfall om 110 tkr med en prognos på 300 tkr på 
helåret. Detta kan förklaras med ett lägre antal försörjningsstödsärenden som har medfört 
lägre kostnader. Från april 2021- april 2022 har antalet minskat med 40 ärenden och 32 
personer i hushållen. Från april 2021 till april 2022 är det alltså en minskning av antal ärenden 
vilket sannolikt är en effekt av en återhämtning på arbetsmarknaden och ett förbättrat 
samarbete med AME. Behovet av att öka självförsörjningsgraden kommer kvarstå dock och 

Avvikelse
%

12 633 4 211 2 917 1 294 3 000 23,7%
117 379 39 126 35 158 3 970 3 900 3,3%
25 419 8 473 8 363 110 300 1,2%

151 291 48 655 50 176 -1 521 -9 500 -6,3%
44 047 14 683 13 458 1 226 500 1,1%

112 991 36 911 34 540 2 375 1 300 1,2%
120 613 38 201 39 665 -1 468 -1 900 -1,6%
558 954 181 787 175 914 5 876 -2 700 -0,5%

Budget 
2022

Budget 
april

Utfall   
april

Prognos 
2022

Totalt sektor Socialtjänst

Resultat 
april

Sektorsövergripande
IFO

-varav försörjningsstöd
Funktionshinder

Kommunal hälso o sjukvård
Ordinärt boende

Särskilt boende



AME kommer tillsammans med verksamheten se över arbetssätt för de personer som har en 
ohälsa som arbetshinder. 
 
Funktionshinder     - 9 500 tkr 
Redovisat resultat för det Funktionshinder är ett underskott om 1 521 tkr och prognosen pekar 
på ett underskott på 9 500 tkr. Behovet av att köpa platser har ökat och kostnaderna för dessa 
platser är höga då omsorgsbehovet är mer komplext och därmed är stödbehovet större. 
Verksamheten har ingen möjlighet att verkställa beviljade beslut i egen regi då det inte finns 
några lokaler att bedriva verksamhet i.  
Verksamheten har precis som de övriga personaltunga områden drabbats hårt av sjukfrånvaro, 
övertid och mertidskostnader som en del av pandemins effekter.  
 
Kommunal hälso- sjukvård   + 500 tkr 
Redovisat resultat för Kommunal hälso- och sjukvård är ett överskott om 1 226 tkr och 
prognosen pekar på ett överskott om 500 tkr. Verksamheten kompenseras med statsbidrag som 
finansierar delar av tjänster samt kommer finansiera inhyrda sjuksköterskor under sommaren. 
Verksamheten kommunal hälso- och sjukvård består mestadels av sjuksköterskor och är ett 
svår rekryterat område. För att möta upp detta försöker verksamheten ha ett överskott på 
sjuksköterskor som kan balansera ut frånvaro. 
 
Ordinärt boende    + 1 300 tkr 
Ordinärt boende redovisar ett positivt resultat om 2 375 tkr och prognosen pekar på ett 
överskott om 1 300 tkr. Verksamhetens kostnader är stabila. Verksamheten arbetar med mer 
effektiva planeringar genom det digitala planeringssystemet samt utveckling i 
planeringsgrupperna. Ökat antal omsorgstimmar ger också utrymme för att få till mer 
effektiva planeringar än vad det går att göra om timmarna ligger under 2000 timmar/månad. 
Alla distrikt utom ett har budget i balans, verksamheten har också kompenserats med 
volympengar. De flesta hemtjänstdistrikten kommer att kunna finansiera sina kostnader för 
sommaren med nuvarande resultat. Verksamheten har jan-april i snitt haft 26 fler 
omsorgstagare per månad än samma period 2021. Totalt har 5 182 fler timmar utförts jan-april 
2022 än 2021. Verksamheten har haft utökade beslut på redan befintliga omsorgstagare då 
hälsotillstånden har förändrats. Detta resulterar i att distrikten får mer intäkter.  
 
Korttidsverksamheten prognostiserar ett underskott om 1 400 tkr till följd brist på platser i 
egen regi vilket gör att verksamheten tvingas köpa platser. 
 
Särskilt boende    - 1 900 tkr 
Redovisat resultat för Särskilt boende är ett underskott på 1 468 tkr och prognosen pekar på 
ett underskott om 1 900 tkr. Underskottet kan härledas till den fjärde vågen av Covid-19 som 
slog till med full kraft under januari och februari, verksamheten hade en frånvaro på över 20 
%. Detta medförde kraftigt ökade kostnader för övertid och vikarier.  
 
Höga sjuklönekostnader samt övertid och fyllnad påverkar prognosen och dessa kostnader blir 
svåra att hämta hem. Verksamheten har fått kompensation för sjuklönekostnader jan-mar med 
1 267 tkr. Trots sjuklöneersättningen har verksamheten ökat sina kostnader med 400 tkr från 
marsprognosen. Ytterligare 1 100 tkr kommer att tillföras under maj månad för sjukkostnader 
vilket gör att verksamheten behåller sin prognos från mars.  
 
Särskilda boende enheterna visar ett negativt resultat. Enheterna har en negativ spiral och 
sänker resultatet trots tillskott för sjuklönekostnader.  Det förklaras med att vissa enheter har 



extra förstärkning på grund av vårdtyngd, enheterna har flera unga boende med demens och 
flera med beteendeproblematik pga demens, missbruk och psykisk ohälsa.  Enhetscheferna 
arbetar aktivt med att minska förstärkningen där det går.  Målet är att alla scheman ska ligga i 
ekonomisk balans innan man godkänner dem och bemanningscontrollern stöttar cheferna i 
arbetet som pågår löpande.  Flera enheter saknar ordinarie personal och rekrytering pågår men 
det är svår rekryterat, vilket också bidrar till en ökad sårbarhet.  
 
 
Investeringar 
Löpnade investeringar kommer att ske inom sektor socialtjänst i enlighet med 
investeringsbudget. Flertalet investeringar kommer att ske under sommaren och hösten. Ingen 
avvikelse från investeringsbudgeten prognostiseras för 2022. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2022/397 
 
Ansökan om återcertifiering Vård- och omsorgscollege 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om återcertifiering för 
lokalt vård- och omsorgscollege för certifieringsperioden 2023 till och med 2027.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningsanordnare som syftar till att fler personer med rätt kompetens 
ska söka sig till vård- och omsorgsyrkena. Lokalt vård- och omsorgscollege Stenungsund – 
Tjörn har funnits sedan 2011, och nuvarande certifieringsperiod upphör i och med utgången 
av 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
 
Beslut skickas till 
Jenny.brunsten@stenungsund.se  

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/397
2022-04-26

 
Jenny Brunsten Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Ansökan om återcertifiering Vård- och omsorgscollege 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om återcertifiering för 
lokalt vård- och omsorgscollege för certifieringsperioden 2023 till och med 2027.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningsanordnare som syftar till att fler personer med rätt kompetens 
ska söka sig till vård- och omsorgsyrkena. Lokalt vård- och omsorgscollege Stenungsund – 
Tjörn har funnits sedan 2011, och nuvarande certifieringsperiod upphör i och med utgången 
av 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Vård- och omsorgscollege nationellt skapades 2008 i syfte att fungera som drivkraft i 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom utbildning och kompetensutveckling 
ska Vård- och omsorgscollege bidra till att fler personer med rätt kompetens vill arbeta inom 
vård och omsorg, både nu och i framtiden. Metoden för Vård- och omsorgscollege är 
certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. 
Samverkan finns på både regional och lokal nivå.  
 
Lokalt Vård- och omsorgscollege (VO-college) Stenungsund -Tjörn har funnits sedan 2011, 
och har återcertifierats vid två tillfällen tidigare. I rådet för lokalt VO-college finns utsedda 
representanter från verksamheterna (arbetsgivarna), från utbildningsanordnare och från 
fackliga organisationer. Arbetet leds av arbetsgivarrepresentanterna och uppsatta mål och 
aktiviteter följs systematiskt och kontinuerligt i det lokala rådet genom beslutat och framtaget 
årshjul. Hur den lokala samverkan ska ske är fastställd i särskilt samverkansavtal som gäller 
för certifieringsperioden. Nuvarande period löper från 2018 till 2022 och ansökan om 
återcertifiering för nästa certifieringsperiod (2023 till och med 2027) ska lämnas till regionalt 
vård- och omsorgscollege för Göteborgsregionen i juni 2022.  
 
Under nuvarande certifieringsperiod har VO-college Stenungsund - Tjörn arbetat utifrån 
framtagen vision att god samverkan mellan utbildningsanordnare och berörda verksamheter 
formar utbildningar inom vård- och omsorgsområdet som svarar upp mot den framtida 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/397
2022-04-26

arbetsmarknadens behov av personal. Visionen betonar helhetssyn mellan skola och arbetsliv 
för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för livskvalitet för de personer som är i behov 
av vård och omsorg. Lokalt VO-college har under perioden bland annat arbetat med att 
anpassa vård- och omsorgskurser och arbetsplatsförlagt lärande (apl) till personer som inte har 
svenska som modersmål, genomfört mätningar av elevers upplevelser av sina apl-perioder och 
utvecklat formerna för hur apl-perioderna genomförs.  
 
För nästkommande certifieringsperiod vill VO-college Stenungsund Tjörn arbeta utifrån sex 
uppsatta mål:  

1. Öka antalet apl-platser 
2. Öka antalet deltagare i handledarutbildning steg 1–2 samt starta handledarutbildning 

steg 3 
3. Öka attraktionskraften för vård- och omsorgsyrken  
4. Utveckla språkutvecklande arbetssätt 
5. Öka antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet 
6. Öka antalet personer som validerar.  

 
I det fall ansökan om återcertifiering till nationellt VO-college godkänns kommer rådet för 
lokalt VO-college definiera och arbeta fram aktiviteter kopplade till respektive mål.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet i lokalt VO-college skapar inga tillkommande kostnader för verksamheterna utöver 
den arbetstid som samtliga samverkande parter bidrar med.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet att ansöka om återcertifiering för VO-college bedöms inte påverka barns situation på 
något direkt sätt.  
 
Juridiska bedömningar 
Ett nytt samverkansavtal upprättas mellan medverkande parter för kommande 
certifieringsperiod. Avtalet reglerar bland annat vilka parter som ingår i samverkan, 
beslutsförfarande i lokala VO-collegerådet, samt ansvars- och mandatfördelning parterna 
emellan.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr åtta om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål nr tre 
om god hälsa och välbefinnande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Jenny.brunsten@stenungsund.se  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01

  
 
 
 
 
§ 52 Dnr: KS 2022/432 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det sju beslut, som avser fyra män och en kvinna varav två personer har 
dubbla beslut. 
 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  
LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 § 10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 § 9 Bostad med särskild service (2021-11-19) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-06-09) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-05-18) 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
 
Beslutet skickas till 
katarina.carlsson@stenungsund.se 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/432
2022-05-02

 
Katarina Carlsson Till kommunfullmäktige  
Utvecklingsledare 
 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det sju beslut, som avser fyra män och en kvinna varav två personer har 
dubbla beslut. 
 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  
LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 § 10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 § 9 Bostad med särskild service (2021-11-19) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-06-09) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-05-18) 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas och kommunen 
inte redovisat att man vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten. 
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Barnkonsekvensanalys 
I kommunens beslutade riktlinje för myndighetsutövning och verkställighet för handläggning 
av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning framgår att 
beslut som rör barn ska fattas utifrån bedömningen barnets bästa (artikel 3).  

  
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  

LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29)  

När avlösarservice inte verkställs kan det inverka på barnets möjlighet till utveckling då 
föräldrar inte har samma ork och kraft genom att barnet inte får möjlighet till annan vuxens 
(avlösarens) närvaro och stöd. Om inte korttidsvistelse verkställs så begränsas vägledning i 
sociala situationer tillsammans med både andra barn och vuxna. 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 



Kön Typ av bistånd Beslutsdatum Datum för mätning Tid som förflutit 
sedan beslutet fattades Orsak Vidtagna 

åtgärder 
Planerade 
åtgärder 

M LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson  2021-09-30 
2022-04-28 

210 dagar Saknar lämplig 
uppdragstagare. 

Rekryterin
g pågår.  

M LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice 
i hemmet 2020-04-28  

2022-04-28 
730 dagar 

Svårigheter att 
hitta lämplig 
uppdragstagare. 

Rekryterin
g pågår.  

M LSS OF, 9 § 6 
Korttidsvistelse  2021-04-29 

2022-04-28 
364 dagar Resursbrist.  Planering 

pågår.   

K LSS 9 § 10 Daglig 
verksamhet 2021-10-08 2022-04-28 202 dagar Omfattande 

planering av DV 

Svårighet 
att få 
kontakt. 

Fortsatt 
planering 
för att 
påbörja 
insats. 

K LSS 9 § 9 Bostad med 
särskild service 

2021-11-19 2022-04-28 160 dagar Kommer att 
anvisas 

Svårighet 
att få 
kontakt. 

Bostöd 
ska visa 
bilder. 

M SoL 4 kap. 1 § Bifall 
korttidsboende 

2021-06-09 2022-04-28 323 dagar Resursbrist 

Verkställs 
1 vecka i 
nuläget pga 
av brist på 
platser och 
ökat tryck 
från 
sjukhus. 

 

M  SoL 4 kap. 1 § Bifall 
korttidsboende 2021-05-18 2022-04-28 345 dagar Resursbrist 

Verkställs 1 
vecka i 
nuläget pga 
av brist på 
platser och 
ökat tryck 
från sjukhus. 

 

 
       



 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 59 Dnr: KS 2022/300 
 
Uppföljning och prognos sektor samhällsbyggnad 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos T1 2022 för sektor 
samhällsbyggnad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 2 
553 tkr för perioden. Helårsprognosen för sektorn är ett underskott på 1 300 tkr.  
Exploatering redovisar ett överskott på verksamhetsnivå om 216 tkr. Prognosen för helåret 
visar ett överskott om 200 tkr. Överskottet beror på en större intäkt för arrenden som berör 
flera tidigare år. 
 
Bygg & Miljö redovisar ett underskott om 232 tkr för perioden. Prognosen för helåret är ett 
noll resultat. Osäkerheten för prognosen gällande intäkterna är fortsatt hög. 
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott om 2 362 tkr för perioden. Prognosen för helåret 
visar på en budget i balans. Planerade arbeten och verksamhetens säsongsvarierade kostnader 
förväntas förbruka det nuvarande överskottet. 
 
Färdtjänst redovisar ett underskott på 675 tkr. Prognosen visar ett underskott på 2 000 tkr. 
Underskottet beror på en kombination av ökade kostnader hos Västtrafik och ökade volymer 
samt avtal för personliga färdtjänstresor med taxi som löper året ut. Bostadsanpassning 
redovisar ett underskott om 91 tkr. Prognosen är ett noll resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2022-05-09 
Bilaga – 2022-05-09 Uppföljning och prognos sektor Samhällsbyggnad tertial 1 2022 

 
Beslut skickas till 
William.viklund@stenungsund.se 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/300
2022-05-09

 
William Viklund Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos sektor samhällsbyggnad 2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos T1 2022 för sektor 
samhällsbyggnad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 2 
553 tkr för perioden. Helårsprognosen för sektorn är ett underskott på 1 300 tkr.  
Exploatering redovisar ett överskott på verksamhetsnivå om 216 tkr. Prognosen för helåret 
visar ett överskott om 200 tkr. Överskottet beror på en större intäkt för arrenden som berör 
flera tidigare år. 
 
Bygg & Miljö redovisar ett underskott om 232 tkr för perioden. Prognosen för helåret är ett 
noll resultat. Osäkerheten för prognosen gällande intäkterna är fortsatt hög. 
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott om 2 362 tkr för perioden. Prognosen för helåret 
visar på en budget i balans. Planerade arbeten och verksamhetens säsongsvarierade kostnader 
förväntas förbruka det nuvarande överskottet. 
 
Färdtjänst redovisar ett underskott på 675 tkr. Prognosen visar ett underskott på 2 000 tkr. 
Underskottet beror på en kombination av ökade kostnader hos Västtrafik och ökade volymer 
samt avtal för personliga färdtjänstresor med taxi som löper året ut. Bostadsanpassning 
redovisar ett underskott om 91 tkr. Prognosen är ett noll resultat. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Eftersom ärendet är en ekonomisk uppföljning berörs inte barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2022-05-09 
Bilaga – 2022-05-09 Uppföljning och prognos sektor Samhällsbyggnad tertial 1 2022 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/300
2022-05-09

 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
William.viklund@stenungsund.se 
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Uppföljning och prognos 
 

Tertial 1 (T1) 
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Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott om 2 553 tkr för perioden. Helårspro-
gnosen för hela sektorn är ett underskott på 
1 300 tkr.  
Exploatering redovisar ett överskott på 
verksamhetsnivå om 216 tkr. Prognosen för 
helåret visar ett överskott om 200 tkr. Det 
nuvarande överskottet och överskottspro-
gnosen beror på delar av en arrendeintäkt på 
517 tkr tillhör tidigare. Vilket ger ett posi-
tivt utslag på årets budget. 
Bygg Miljö redovisar ett underskott om 232 
tkr för perioden. Prognosen för helåret är ett 
noll resultat. Osäkerheten är fortsatt stor 
gällande prognosen för intäkterna men 
bygglovsintäkterna väntas öka och täcka 
upp det nuvarande underskottet.  
Strategi Samordning redovisar ett överskott 
om 569 tkr för perioden. Överskottet beror 
på att de extra satsningar som verksamheten 
erhållits inte hunnit falla ut. Kostnaderna 
kommer dock öka under året och prognosen 
är ett utfall i nivå med budget. Verksamhe-
tens arbete fortgår enligt plan. 
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott 
om 2 362 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret visar på en budget i balans. Förvalt-
ningen har planerade arbeten under året och 
som kommer förbruka det uppbygga över-
skottet.  
Färdtjänst redovisar ett underskott på 675 
tkr. Prognosen visar ett underskott på 2 000 
tkr. Underskottet beror på en kombination 
av ökade kostnader hos Västtrafik och 
ökade volymer samt avtal för personliga 
färdtjänstresor med taxi som löper året ut.  

Bostadsanpassning redovisar ett underskott 
om 91 tkr. Prognosen är en budget i balans. 
Prognosen är osäker på grund av att en-
skilda ärenden kan ha stor påverkan på re-
sultatet. 
 

VA-enheten, avgiftsfinansierad 
 
Vatten och avlopp redovisar ett överskott 
för perioden på 2 967 tkr. Inför året har en 
taxejustering gjorts med 12% och intäkterna 
beräknas nu täcka verksamhetens kostnader 
samt bidra till att betala tillbaka den skuld 
taxekollektivet har. Prognosen för året är ett 
överskott motsvarande ca 1500 tkr för att 
täcka del av det underskott verksamheten 
har.   
Avfall, avgiftsfinansierad 
 
Avfall inklusive slam redovisar för perio-
den ett överskott på 127 tkr. Verksamheten 
kommer under året påföras kostnader för 
borttagande av osorterat abonnemang, det 
innebär engångskostnader i form av inköp 
av kärl och ökade entreprenadkostnader i 
form av ökat antal tömningar. Under året 
kommer även verksamheten få kostnader i 
form av markinköp vid deponin Rinnela. 
Förvaltningen ser en fortsatt ökning av kost-
nader för bränsle och utsläppsrätter leder 
också till ökade kostnader för verksamhe-
ten. Renova de senaste åren haft lägre kost-
nader för sin entreprenad och kommunen 
har erhållit en återbetalning i slutet av året. 
Detta belopp är det dock svårt att redan nu 
bilda sig en uppfattning om. Verksamheten 
prognostiserar ett underskott på 500 tkr.   
Försäljning av exploateringsfastigheter 
 
Under året har verksamheten sålt fastighe-
ten Brålanda 2:44 och fastigheten 1:226 
Stora Höga kommer att säljas i juni. Inga yt-
terligare försäljningar är i dagsläget på 
gång. 
Extra satsningar i budget 
 
Samhällsbyggnad har tilldelats medel för 
extra satsningar i budget som ska användas 

Budget 
jan-april

Utfall jan-
april

Resultat 
jan-april

Budget 
helår

Prognos 
helår

Helårs- 
avvikelse 
april

(Tkr)
Samhällsbyggnad ledning 886 482 404 2 657 2 157 500
Exploatering 3 290 3 074 216 9 869 9 669 200
Bygg och Miljö 2 825 3 057 -232 8 475 8 475 0
Strategi och Samordning 3 755 3 186 569 11 266 11 266 0
Infrastruktur 11 110 8 748 2 362 33 331 33 331 0
varav gata drift 956 1 062 -106 2 868 2 868 0
varav gata teknik 8 612 6 948 1 664 25 835 25 835 0
DELSUMMA 21 866 18 547 3 319 65 598 64 898 700

Färdtjänst 1 608 2 283 -675 4 825 6 825 -2 000
Bostadsanpassning 717 808 -91 2 151 2 151 0

Total sektor Samhällsbyggnad 24 191 21 638 2 553 72 574 73 874 -1 300
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till belysning, gatu-underhåll, datorer, kom-
pentensutveckling, vintercyklister, miljö-
vård, medfinansiering av Orustbron och 
motverka effekter av corona. Dessa medel 
kommer att förbrukas. 
Investeringar 

  Avgiftsfinansierad verksamhet Övriga investeringar 
Budget 73 351  58 719  
Utfall 10 711  2 011  
Resultat perioden 62 640   56 708  
Prognos utfall 66 347  37 485  
Prognos resultat 7 004  20 634  

 
Prognosen pekar mot att 64,5 % av budge-
ten på de skattefinansierade investering-
arna, exklusive investeringar direkt kopp-
lade till exploatering, kommer att utnyttjas. 
En av anledningarna till att denna skillnad 
finns är att Resecentrum har en prognos på 
17 200 tkr utav sin budget på 20 092 tkr i år. 
Ett annat projekt som bidrar till den outnytt-
jade budgeten är att gång & cykelväg yttre 
ringleden till större delen kommer genom-
föras under 2023 med en budget på 4 800 
tkr och en prognos på 1 400 tkr. 
Prognosen för de avgiftsfinansierade inve-
steringarna är att 90,2 % av budgeteten 
kommer att användas. Projektet VA-sane-
ring Nösnäs är en bidragare till outnyttjad 
budget där 750 tkr kommer att användas 
utav en budget på 7 000 tkr. Vidare är även 
projektet sambyggnad färskvattenledning 
med Kungälv en bidragande faktor med en 
budget på 14 873 tkr i år men en prognos på 
2 210 tkr. Anledningen att en så stor andel 
av budgeten ändå utnyttjas är att projektet 
Svartehallen/Sågen kommer att ha utgifter 
för 32 500 tkr men där det i år bara finns 
budget för 13 400 tkr. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 60 Dnr: KS 2022/458 
 
Uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad verksamhet 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos tertial 1 2022 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en ekonomisk uppföljning av tertial ett år 2022 och prognos för helåret.  
 
Vatten och avlopp redovisar ett överskott för perioden på 2 967 tkr. Prognosen för året är ett 
överskott motsvarande ca 1500 tkr för att täcka del av det underskott verksamheten har. 
Intäkterna väntas täcka verksamhetens kostnader samt bidra till ett visst överskott.  
 
Avfall inklusive slam redovisar för perioden ett överskott på 127 tkr. Verksamheten 
prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Ökande kostnader beroende på borttagande av 
osorterat abonnemang, ökade kostnader för bränsle och utsläppsrätter samt kostnader 
relaterade till markinköp kommer också påverka utfallet negativt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2022-05-09 
Bilaga – 2022-05-09, Uppföljning och prognos T1 2022 sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut skickas till 
william.viklund@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/458
2022-05-09

 
William Viklund Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos för avgiftsfinansierad verksamhet tertial 1 
2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos tertial 1 2022 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en ekonomisk uppföljning av tertial ett år 2022 och prognos för helåret.  
 
Vatten och avlopp redovisar ett överskott för perioden på 2 967 tkr. Prognosen för året är ett 
överskott motsvarande ca 1500 tkr för att täcka del av det underskott verksamheten har. 
Intäkterna väntas täcka verksamhetens kostnader samt bidra till ett visst överskott.  
 
Avfall inklusive slam redovisar för perioden ett överskott på 127 tkr. Verksamheten 
prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Ökande kostnader beroende på borttagande av 
osorterat abonnemang, ökade kostnader för bränsle och utsläppsrätter samt kostnader 
relaterade till markinköp kommer också påverka utfallet negativt.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Eftersom ärendet är en ekonomisk uppföljning berörs inte barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2022-05-09 
Bilaga – 2022-05-09, Uppföljning och prognos T1 2022 sektor samhällsbyggnad 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/458
2022-05-09

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
william.viklund@stenungsund.se 



 
 

Rapport Dnr KS 
2022-05-09 2022/458

 
William Viklund 
 
 

Uppföljning och prognos 
 

Tertial 1 
 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rapport Dnr KS 
2022-05-09 2022/458

VA-enheten 

 

VA-enheten, avgiftsfinansierad 

Vatten och avlopp redovisar ett överskott för perioden på 2 967 tkr. Inför året har en 
taxejustering gjorts med 12% och intäkterna beräknas nu täcka verksamhetens kostnader samt 
bidra till att betala tillbaka den skuld taxekollektivet har. Prognosen för året är ett överskott 
motsvarande ca 1500 tkr för att täcka del av det underskottverksamheten har. En 
engångsintäkt har också inkommit vilket förbättrar både resultat och prognos med 800 tkr. 
Denna intäkt har uppstått på grund av att en kund vägrat tillåta avmätningar vilket inneburit 
att h*n samlat på sig en stor skuld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelse
%

57 445 19 148 21 946 2 798 1 500 2,6%

-56 545 -18 848 -18 980 168 0 0,0%

900 300 2 966 2 966 1 500

-900 -300 -300 0 0 0,0%

0 0 2 666 2 966 1 500

Verksamhetens nettokostnad

Finansiella kostnader

Totalt VA-verksamheten

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens intäkter

Budget 
2022

Budget   
T1

Utfall       
T1

Resultat 
T1

Prognos 
2022



 
 

Rapport Dnr KS 
2022-05-09 2022/458

 

 

Avfall 

 

Avfall, avgiftsfinansierad 
 
Avfall inklusive slam redovisar för perioden ett överskott på 127 tkr. Verksamheten kommer under 
året påföras kostnader för borttagande av osorterat abonnemang, det innebär engångskostnader i 
form av inköp av kärl och ökade entreprenadkostnader i form av ökat antal tömningar. Under året 
kommer även verksamheten få kostnader i form av markinköp vid deponin Rinnela. Förvaltningen ser 
en fortsatt ökning av kostnader för bränsle och utsläppsrätter leder också till ökade kostnader för 
verksamheten. Renova de senaste åren haft lägre kostnader för sin entreprenad och kommunen har 
erhållit en återbetalning i slutet av året. Detta belopp är det dock svårt att redan nu bilda sig en 
uppfattning om. Verksamheten prognostiserar ett underskott på 500 tkr.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikelse
%

28 950 9 650 9 664 14 0 0,0%

-28 950 -9 650 -9 181 -469 -500 1,7%

0 0 483 483 -500

3 350 1 117 901 -216 0 0,0%
-3 350 -1 117 -1 257 -140 0 0,0%

0 0 -356 -356 0

0 0 127 127 -500

Resultat Slam

Totalt Avfallsverksamheten

Resultat Avfall

Slam
Intäkter

Kostnader

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Budget 
2022

Budget     
T1

Utfall      
T1

Resultat 
T1

Prognos 
2022



 
 

Rapport Dnr KS 
2022-05-09 2022/458

 
 
 
 
Investeringar  
  Avgiftsfinansierad verksamhet Övriga investeringar 
Budget 73 351  58 719  
Utfall 10 711  2 011  
Resultat perioden 62 640  56 708  
Prognos utfall 66 347  37 485  
Prognos resultat 7 004  20 634  
 

Prognosen pekar mot att 64,5 % av budgeten på de skattefinansierade investeringarna, exklusive 
investeringar direkt kopplade till exploatering, kommer att utnyttjas. En av anledningarna till att 
denna skillnad finns är att Resecentrum har en prognos på 17 200 tkr utav sin budget på 20 092 tkr i 
år. Ett annat projekt som bidrar till den outnyttjade budgeten är att gång & cykelväg yttre ringleden 
till större delen kommer genomföras under 2023 med en budget på 4 800 tkr och en prognos på 
1 400 tkr. 

Prognosen för de avgiftsfinansierade investeringarna är att 90,2 % av budgeteten kommer att 
användas. Projektet VA-sanering Nösnäs är en bidragare till outnyttjad budget där 750 tkr kommer 
att användas utav en budget på 7 000 tkr. Vidare är även projektet sambyggnad färskvattenledning 
med Kungälv en bidragande faktor med en budget på 14 873 tkr i år men en prognos på 2 210 tkr. 
Anledningen att en så stor andel av budgeten ändå utnyttjas är att projektet Svartehallen/Sågen 
kommer att ha utgifter för 32 500 tkr men där det i år bara finns budget för 13 400 tkr. 

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 67 Dnr: KS 2022/108 
 
Antagande av åtgärder - Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022 - 
2025 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande 27 åtgärder ur åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022–2025:  

KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle. 
V1b. Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.             
V1c. Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.                                    
V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden.                                 
V6a. Erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar.                                                       
V6b. Erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av 
befintliga reningsanläggningar.                                                                                              
V6c. Erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong.                       
V6d. Erbjuda tankning från pump av alkylatbensin.                                                                 
V6e. Erbjuda el-laddning av motorer.                                                                                    
V6f. Skrota uttjänta fritidsbåtar.                                                                                                
SO1. Anlägga nya våtmarker.                                                                                              
SO4b. Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.                              
SO4c. Skydda tätortsnära skogar.                                                                                          
SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket.                                                        
SO8b. Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i 
landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa 
brukningsformer.                                                                                                                  
SO9b. Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov.                                                                                  
SO15b. Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.                                                   
SO16a. Använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser.                                           
SO16b. Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.                           
SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare.                                                                     
SO18. Ta fram kommunala skogspolicys.                                                                             
BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden.                                                             
BK3a. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 
verksamhetsutövare.                                                                                                            
BK3b. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet. 
BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering.                                  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

BK7a. Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar 
kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hantering av planärenden. 
BK9a. Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter 
genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked).                                                    
BK10a. Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av 
grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk 
mångfald och klimatanpassning. 

De åtgärder som inte bedöms kunna hanteras inom befintlig budgetram ska lyftas in för beslut 
i ordinarie budgetprocess och för beslut till Strategisk Plan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen är reviderat och det nya programmet innehåller en del nya 
åtgärder med fokus på att främja klimat och biologisk mångfald. Åtgärderna i programmet 
riktar sig mot olika målgrupper varav kommunerna är en aktör. Uppföljning av åtgärderna 
kommer att ske årligen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Åtgärdsprogram för miljömålen 2022–2025, blankett åtaganden 
 
Beslut skickas till 
karin.martinsson@stenungsund.se 
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Karin Martinsson Till kommunstyrelsen 
Miljöstrateg 
 
 
Antagande av åtgärder - Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022 - 
2025 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande 27 åtgärder ur åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022–2025:  

KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle. 
V1b. Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.             
V1c. Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.                                    
V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden.                                 
V6a. Erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar.                                                       
V6b. Erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av 
befintliga reningsanläggningar.                                                                                              
V6c. Erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong.                       
V6d. Erbjuda tankning från pump av alkylatbensin.                                                                 
V6e. Erbjuda el-laddning av motorer.                                                                                    
V6f. Skrota uttjänta fritidsbåtar.                                                                                                
SO1. Anlägga nya våtmarker.                                                                                              
SO4b. Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.                              
SO4c. Skydda tätortsnära skogar.                                                                                          
SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket.                                                        
SO8b. Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i 
landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa 
brukningsformer.                                                                                                                  
SO9b. Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov.                                                                                  
SO15b. Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.                                                   
SO16a. Använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser.                                           
SO16b. Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.                           
SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare.                                                                     
SO18. Ta fram kommunala skogspolicys.                                                                             
BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden.                                                             
BK3a. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 
verksamhetsutövare.                                                                                                            
BK3b. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet. 
BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering.                                  
BK7a. Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar 
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kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hantering av planärenden. 
BK9a. Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter 
genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked).                                                    
BK10a. Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av 
grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk 
mångfald och klimatanpassning. 

De åtgärder som inte bedöms kunna hanteras inom befintlig budgetram ska lyftas in för beslut 
i ordinarie budgetprocess och för beslut till Strategisk Plan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025, 
är framtaget av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Programmet är indelat i fyra utmaningar, 
Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer, Hållbart 
brukande av skog och odlingslandskap och God bebyggd miljö och hållbar konsumtion.  
Programmet framhåller åtgärder för att uppnå de regionala miljömålen och syftar till att 
vägleda och stödja prioriteringar och att stimulera till en ökad samverkan i det lokala och 
regionala miljöarbetet. 
 
Av de totalt 37 åtgärderna som riktar sig till kommunerna föreslås 27 åtgärder antas i 
Stenungsunds kommun. Flera av åtgärderna kopplar till pågående och planerat arbete inom 
kommunen eller berör områden där det finns ett behov av att utveckla arbetet. De åtgärder 
som inte föreslås antas anses inte möjliga att genomföra under programperioden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen är reviderat och det nya programmet innehåller en del nya 
åtgärder med fokus på att främja klimat och biologisk mångfald. Åtgärderna i programmet 
riktar sig mot olika målgrupper varav kommunerna är en aktör. Kommunstyrelsen tar beslut 
om vilka åtgärder som ska genomföras. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske årligen.  
 
De åtgärdsförslag som Stenungsunds kommun föreslås anta är: 
 
Minskad klimatpåverkan och ren luft 
KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt 
samhälle. 
Åtgärden innebär att kommunen ska ha ett systematiskt arbete som adresserar de åtgärder som 
är relevanta för kommunen för att klara miljömålet Frisk lufts preciseringar av kvävedioxid 
och partiklar och samtidigt bidra till ett mer transporteffektivt samhälle. Exempel på 
systematiskt arbete är styrdokument, policys och planer som översiktsplan, cykelstrategi, och 
handlingsplaner för grön infrastruktur. 
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Hållbar användning av vattenmiljöer 
V1b. Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.  
Åtgärden innebär att kommunen ska skydda minst en sötvattensmiljö med syfte att bevara 
natur och/eller kulturvärden. 
V1c. Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.                                    
Åtgärden innebär att kommunen genomför minst ett restaureringsprojekt i sjö eller vattendrag. 
V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden.                                 
Åtgärden innebär att kommunen tar fram en handlingsplan för förorenade områden och 
genomför den. 
V6a. Erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar.                                                       
Åtgärden innebär att kommunen ska ha tillräckligt antal toatömningsstationer i förhållande till 
antal fritidsbåtar. 
V6b. Erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av 
befintliga reningsanläggningar.                                                                                              
Åtgärden innebär att kommunen ska ha tillräckligt antal båtbottentvättar i förhållande till antal 
fritidsbåtar i hamnarna inom kommunen.  
V6c. Erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong.                       
Åtgärden innebär att antal båtramper och landförvaring under sommaren möter det behov som 
finns.  
V6d. Erbjuda tankning från pump av alkylatbensin.                                                                 
Åtgärden innebär att det finns möjlighet att tanka alkylatbensin i kommunen. 
V6e. Erbjuda el-laddning av motorer.                                                                                    
Åtgärden innebär att det ska finnas möjlighet till el-laddning av motorer i kommunen. 
V6f. Skrota uttjänta fritidsbåtar.                                                                                                
Åtgärden innebär att kommunen omhändertar alla skrotbåtar i kommunen. 
 
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
SO1. Anlägga nya våtmarker.                                                                                              
Åtgärden innebär att kommunen anlägger nya våtmarker. Målet är att mer än 150 hektar 
våtmarker har anlagts i länet vid programperiodens slut. 
SO4b. Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.                              
Åtgärden innebär att det görs frivilliga avsättningar och att kommunen redovisar årligen antal 
hektar frivilligt skyddad skog. 
SO4c. Skydda tätortsnära skogar.                                                                                          
Åtgärden innebär att tätortsnära skog skyddas och att kommunen redovisar årligen antal 
hektar skyddad tätortsnära skog. 
SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket.                                                        
Åtgärden innebär att noll procent av kända eller oupptäckta fornlämningar eller 
fornlämningsområden har blivit skadade vid programperiodens slut. 
SO8b. Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen 
i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med 
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alternativa brukningsformer.                                                                                                                  
Åtgärden innebär att kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på flera områden. 
SO9b. Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag 
för översiktsplan, detaljplan och bygglov.                                                                                  
Åtgärden innebär att kommunen har en utredning som finns i översiktsplan och i alla övriga 
ärenden. 
SO15b. Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.                                                   
Åtgärden innebär att kommunen frihugger skyddsvärda träd och rapporterar årligen antal 
skyddsvärda träd samt ersättningsträd som frihuggits.                                                                  
SO16a. Använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser.                                           
Åtgärden innebär att kommunen har och använder aktuell naturvårdsdatabas.                       
SO16b. Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.                           
Åtgärden innebär att kommunen har och använder aktuell naturvårdsplan i all fysisk 
planering.                                                                                                                                                       
SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare.                                                                     
Åtgärden innebär att kommunen omvandlar klippta gräsytor till äng i syfte att gynna 
pollinerande insekter.                                                                                                                                  
SO18. Ta fram kommunala skogspolicys.                                                                     
Innebär att kommunen tar fram och använder skogspolicy med fokus på ekologiska, sociala 
och kulturella värden.                                                                             

 
God bebyggd miljö och hållbar konsumtion. 
BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden.                                                             
Åtgärden innebär att kommunen har ett grönstrukturprogram/strategi som täcker in relevanta 
tätorter och som är antaget som en del av eller kopplat till ÖP/FÖP (översiktsplan/Fördjupad 
översiktsplan).                            
BK3a. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 
verksamhetsutövare.  
Åtgärden innebär att fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till 
gällande lagstiftning. 
BK3b. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som 
tillsynsmyndighet.  
Åtgärden innebär att fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till 
gällande lagstiftning. 
BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering.                                  
Åtgärden innebär att kommunen har under det senaste året färdigställt och antagit ett 
kommunomfattande kulturmiljöprogram enligt kriterierna i beskrivningen. 
BK7a. Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som 
passar kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hantering av 
planärenden.  
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Åtgärden innebär att kommunen arbetar löpande efter en process/rutin för att tillämpa 
barnrättsperspektivet i fysisk planering, och ser önskvärda resultat i den gestaltade miljön. 
BK9a. Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och 
transporter genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked).                                                    
Åtgärden innebär att kommunen arbetar aktivt med frågorna i översiktsplan, detaljplan och 
planbesked.    

BK10a. Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling 
av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka 
biologisk mångfald och klimatanpassning.                                                                      
Åtgärden innebär att riktlinjer finns med i antagen plan. 

De åtgärder som inte föreslås antas bedöms inte möjliga att genomföra under 
programperioden eller anses hanteras under andra former. Till exempel anses det inte möjligt 
att ta fram en arkitekturstrategi till år 2025.   

Ekonomiska konsekvenser 
Övervägande antal åtgärder i åtgärdsprogrammet bedöms kunna genomföras inom ram och 
kopplar till redan pågående eller planerat arbete. De ekonomiska konsekvenser som 
genomförande av åtgärder kommer ge upphov till kommer bedömas i varje separat ärende och 
hanteras inom kommunens ordinarie budgetprocess om kostnaden inte kan hanteras inom 
befintlig ram.   
 
Att införa el-laddning för båtmotorer innebär en kostnad som kommer lyftas in i den ordinarie 
budgetprocessen. Framtagande av strategiska styrdokument kan innebära en kostnad och 
kommer hanteras i första hand inom ram och i andra hand hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen.  
 
För vissa åtgärder är det möjligt att söka bidrag. Till exempel för restaurering och anläggning 
av våtmarker är det möjligt att finansiera detta upp till 90% genom länsstyrelsens LONA-
bidrag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Antagande och genomförande av föreslagna åtgärder bedöms få en direkt eller indirekt positiv 
påverkan på barn. Genom att arbeta med programmets fyra utpekade utmaningar arbetar 
kommunen med att förbättra miljön och klimatet för såväl dagens som kommande 
generationer.  
 
Tre av de åtgärder som föreslås antas bedöms få en direkt positiv inverkan på barn. Åtgärd 
BK7a innebär att kommunen arbetar med barnperspektivet i fysisk planering. Genom att 
utveckla arbetet med barnperspektivet i fysisk planering skapar vi förutsättningar för att den 
fysiska miljön blir väl anpassad efter barnens behov. Åtgärd BK3a och BK3b syftar till att 
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förbättra inomhusmiljön i skola och förskola. Genom att arbeta med att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skola och förskola skapar vi trygga lokaler och bättre förutsättningar för 
eleverna.  
 
Vid genomförande av samtliga åtgärder behöver hänsyn tas till barnperspektivet. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3.God hälsa och välbefinnande, mål nr.6 Rent vatten och sanitet för alla, 
mål nr.7 Hållbar energi för alla, mål nr.9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 
nr.11 Hållbara städer och samhällen, mål nr.12 Hållbar konsumtion och produktion, mål nr.13 
bekämpa klimatförändringarna, mål nr.14 hav och marina resurser och mål nr.15 ekosystem 
och biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Åtgärdsprogram för miljömålen 2022–2025. Blankett åtaganden 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
karin.martinsson@stenungsund.se 



 

Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kommuner 
 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. 

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner 
avses som huvudaktörer för genomförandet.  

 

Organisationens namn: 

 

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

 

Åtgärder inom utmaningen minskad klimatpåverkan & ren luft 
 

☐ KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle 

 

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer 
 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag 

☐ b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden. 

☐ c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag. 

  

http://www.hallbartvg.se/
https://www.hallbartvg.se/genomforande/sa-har-arbetar-vi-med-miljomal-i-vastra-gotaland/


 

 

V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS) 

☐ a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs.  

☐ b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen. 

☐ c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser 
med fluorerade brandskum genomförts. 

☐ d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen. 

 

☐ V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 

 

☐ V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 

 

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

☐ a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 

☐ b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar 

☐ c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong 

☐ d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin 

☐ e) erbjuda el-laddning av motorer  

☐ f) skrota uttjänta fritidsbåtar. 

 

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 

☐ b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar. 

 

  



 

Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap 
 

☐ SO1. Anlägga nya våtmarker 

 

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden 

☐ b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

 

SO4. Skydda värdefulla skogsområden 

☐ b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.  

☐ c) Skydda tätortsnära skogar. 

 

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder 

☐ b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 

 

☐ SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 

 

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 

☐ b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer. 

 

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark 

☐ b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

 

☐ SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp 

  



 

 

☐ SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd 

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

 

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering 

☐ a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser  

☐ b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. 

 

☐ SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

 

☐ SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 

 

  



 

Åtgärder inom utmaningen god bebyggd miljö & hållbar konsumtion 
 

☐ BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 

 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola 

☐ a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare  

☐ b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet 

 

☐ BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering 

 

☐ BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 

 

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi 

☐ a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi. 

 

☐ BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering 

☐ a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens 
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden. 

 

☐ BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 

 

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder 

☐ a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning. 

 

  



 

Instruktioner för att skicka in formuläret 
 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns. 

 

Uppgiftslämnare 

Namn: 

 

Epost: 

 

Telefon: 

 

 

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 
åtgärdswebben.  

Kontaktperson 1    

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

Kontaktperson 2 

Namn:    

Epost:     

Telefon:  

 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se.  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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VA-handlingsplan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-handlingsplan med tillhörande bilagor. 
Åtgärdslistan ska kompletteras med en aktivitet om att ta fram en strategi för minskad 
breddning av kommunens avloppsvatten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-
plan för Stenungsunds kommun. VA-planen är ett strategiskt arbete och en del i kommunens 
övergripande planering som består av flera delar, VA-översikt, VA-policy och VA-
handlingsplan. Syftet med VA-planen är att tydliggöra och säkerställa hur kommunen avser 
att arbeta långsiktigt med dricksvattenförsörjning samt hantering av spill- och dagvatten, 
vidare kallat VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering är ett viktigt verktyg 
för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar 
som samhället står inför. 

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022 och utifrån ställningstaganden 
i policyn har VA-handlingsplanen med förslag på VA-utbyggnad samt åtgärdslista tagits fram 
med mål att uppnå en trygg, robust och hållbar VA-försörjning. Åtgärder har konkretiserats 
där utförandet har förankrats genom tydlig ansvarsfördelning och tidplan. VA-
handlingsplanen utgör därmed ett viktigt styrdokument och kommer tillämpas genom att 
framtagna åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess för investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
VA-handlingsplan 2022-05-02 
Bilaga 1 Åtgärdslista 2022-05-02 
Bilaga 2 Manual för hantering av modellverktyget 2022-05-02 
Bilaga 3 Områdesbeskrivningar  
VA-översikt 2022-01-03 
VA-policy 2022-02-03 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M), med stöd av Olof Lundberg (S) och Jan Rudén (S), föreslår att 
allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg: Åtgärdslistan ska kompletteras med en aktivitet om att ta fram en strategi för minskad 
breddning av kommunens avloppsvatten 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och 
finner att så sker. Ordföranden frågar om allmänna utskottet antar Wouter Fortgens (M) 
tilläggsyrkande och finner att så sker.  
 
Beslut skickas till 
lisa.chohan-stromner@stenungsund.se 
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Lisa Chohan Strömner Till kommunfullmäktige 
Strategisk processledare  
 
 
VA-handlingsplan 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-handlingsplan med tillhörande bilagor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017 att ge Sektor Samhällsbyggnad i uppdrag att ta 
fram en VA-plan för Stenungsunds kommun. VA-planen är ett strategiskt arbete och en del i 
kommunens övergripande planering som består av flera delar, VA-översikt, VA-policy och 
VA-handlingsplan. Syftet med VA-planen är att tydliggöra och säkerställa hur kommunen 
avser att arbeta långsiktigt med dricksvattenförsörjning samt hantering av spill- och 
dagvatten, vidare kallat VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering är ett 
viktigt verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta 
de utmaningar som samhället står inför. 

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022 och utifrån ställningstaganden 
i policyn har VA-handlingsplanen med förslag på VA-utbyggnad samt åtgärdslista tagits fram 
med mål att uppnå en trygg, robust och hållbar VA-försörjning. Åtgärder har konkretiserats 
där utförandet har förankrats genom tydlig ansvarsfördelning och tidplan. VA-
handlingsplanen utgör därmed ett viktigt styrdokument och kommer tillämpas genom att 
framtagna åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess för investeringar. 

 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Ökade miljökrav, åldrad infrastruktur, förväntad samhällsutveckling i Stenungsund, 
klimatförändringar, översvämningsrisk och försämrad hotbild över Sverige innebär ökade 
krav på Stenungsunds kommuns VA-verksamhet. Stenungsunds kommun står inför stora 
investeringar för att nå en trygg och hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-
planering blir där ett viktigt verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att 
kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står inför. 

VA-planering 
Med kommunal VA-plan menas styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska 
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ordnas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-
försörjning menas dricksvattenförsörjning samt hantering av spill- och dagvatten.  

En strategisk VA-plan ger en tydlig riktning i VA-arbetet i Stenungsunds kommun och hjälper 
förvaltningen i det dagliga arbetet. Framtagandet av den strategiska VA-planen följer Havs- 
och Vattenmyndighetens vägledning (rapport 2014:1), vilken är en följd av 
åtgärdsprogrammen för vatten. 
 
Den strategiska VA-planeringen är en rullande process och har genomförts i flera steg i 
enlighet med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer som visas nedan. I VA-
översikten har nuläget beskrivits tillsammans med en sammanställning av kommunens 
utmaningar och behov. Med dessa som utgångspunkt upprättades en VA-policy med målbild 
och tillhörande ställningstaganden. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan kommunens 
styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare av VA-
planen. Detta dokument är kommunens VA-handlingsplan vars syfte är att tydliggöra vilka 
åtgärder som krävs för att ta sig från nuläget som beskrivs i översikten till den målbild som 
definierats i VA-policyn. 

 
Figur 1 Beskrivning av arbetsprocess 

 
VA-policyn 
VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022 (2021/1014) och har varit 
styrande och vägledande i framtagande av VA-handlingsplanen.  
 
Den målbild som togs fram i arbetet med VA-policyn för Stenungsunds kommun är följande: 
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VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra 
en hållbar utveckling i kommunen som helhet. Det ska finnas en medvetenhet om vattnets 
värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 
invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så 
att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker 
och tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 
kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 
goda möjligheter till rekreation.  

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas. 
 
VA-handlingsplan 
VA-handlingsplanen består i tre delar, VA-utbyggnad med klassning av områden, beskrivning 
av identifierade åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig, trygg, hållbar och robust VA-
försörjning och god vattenstatus i kommunens vattenförekomster samt beskrivning av hur 
VA-planen ska genomföras och följas upp. 

VA-utbyggnad 
Kommunens skyldighet att förse ett område med allmänna vattentjänster regleras i Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, 6 §. Enligt denna paragraf har kommunen ett ansvar 
att ordna vattentjänster för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk 
för människors hälsa och miljö föreligger. Det är viktigt att i god tid identifiera områden som 
omfattas av denna paragraf och skapa en långsiktig plan för VA-utbyggnad. Utan en VA-
utbyggnadsplan riskerar kommunen att ställas inför förelägganden om att inrätta allmänna 
vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att 
göra detta vid ett senare tillfälle. En god planering av VA-utbyggnad ger kommunen 
möjlighet att styra i vilken ordning olika områden ska anslutas till den allmänna VA-
försörjningen samt när planerad utbyggnation kan ske. Därmed ökar även kommunens 
kontroll över VA-taxans utveckling.  

I VA-handlingsplanen har områden identifierats som skulle kunna utgöra ett större 
sammanhang. Dessa benämns ”VA-planområden” och i dessa områden skulle det kunna 
finnas grund för att tillämpa § 6 LAV. VA-planområdenas behov av en allmän VA-
anläggning har bedömts utefter kriterierna Miljö, Hälsa samt Samhälle. Därefter har 
möjligheten för en VA-utbyggnad värderats. VA-planområden har därefter klassats i följande 
kategorier: 
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- Enskilt VA-område 
- VA-bevakningsområde 
- VA-utredningsområde 
- VA-utbyggnadsområde 

De områden som klassats i kategorin för VA-utbyggnadsområden är: 

- Härgusseröd, inom detaljplan öster om väg 650 
- Källsnäs och Källsby 
- Kvarnhöjden 
- Norra Hallerna 

För VA-utbyggnadsområdena finns behov av en förändrad lösning för VA-försörjning ur 
miljö- och hälsoperspektiv. Behovsutredningar ska utföras för områdena där det utreds vilka 
vattentjänster som det föreligger behov av samt tas fram förslag för geografisk avgränsning av 
verksamhetsområdet. En 10-årig VA-utbyggnadsplan kommer att tas fram där det beslutas om 
prioritetsordning och tidplan för VA-utbyggnad till de olika områdena. 

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för 
vattenförsörjning eller omhändertagande av spill- och dagvatten. Det är inte klargjort hur VA-
försörjningen ska lösas på bästa sätt. Behovet av eller möjligheten till en förändrad VA-
försörjning behöver utredas ytterligare.  

Åtgärdslista 
Åtgärder som krävs för att uppnå målen och ställningstaganden i VA-policyn har identifierats 
av arbetsgruppen och i åtgärdslistan anges ansvarig och medverkande enhet samt tidplan för 
när åtgärden ska utföras. VA-handlingsplanen utgör därmed ett viktigt styrdokument och 
kommer tillämpas genom att framtagna åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess. 

Implementering/genomförande 
VA-planen i sin helhet ska uppdateras minst var 4e år, lämpligtvis i samband med 
framtagande av planeringsstrategi alternativt ny översiktsplan.  

Under rubriken ”Bedömning utifrån Agenda 2030” beskrivs vilka mål i Agenda 2030 som 
VA-handlingsplanen berör. I det nationella arbetet för att uppnå den ekologiska dimensionen 
av Agenda 2030 har Sverige tagit fram 16 miljömål. De nationella miljömålen med stark 
koppling till VA-planen är;  
- Begränsad miljöpåverkan 
- Giftfri miljö 
- Ingen övergödning 
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- Levande sjöar och vattendrag  
- Grundvatten av god kvalitet  
- Hav i balans samt levande kust och skärgård  
- God bebyggd miljö 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De åtgärder och VA-utbyggnader som finns planerade under 2022–2023 ryms inom beslutad 
budget. Därefter kommer investeringsbehov för åtgärder kontinuerligt föras in i kommunens 
budgetprocess för framtida investeringar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
VA-planering syftar bland annat till att säkra långsiktig tillgång på hälsosamt och rent 
dricksvatten och att uppnå en god vattenkvalitet i sjöar, hav och vattendrag. Att arbeta för att 
säkerställa långsiktig tillgång på hälsosamt och rent dricksvatten ger positiva konsekvenser 
för såväl dagens som kommande generationer. Att uppnå en god vattenkvalitet i sjöar, hav 
och vattendrag får en positiv inverkan då barn badar i och leker i anslutning till dessa. 

Juridiska bedömningar 
I vattenmyndigheternas vattenförvaltningsplan finns åtgärdsprogram som anger att 
kommunerna ska utveckla VA-planer. Det är däremot inte lagstyrt hur dessa ska utformas 
utan det är upp till kommunerna. I förslaget till nytt åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen 
finns en åtgärd som omfattar att kommunerna senast 2 år efter antagande ska genomfört en 
förvaltningsövergripande vattenplanering. VA-planen och flera av åtgärderna i VA-
handlingsplanen är viktiga delar i denna åtgärd. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör följande mål i Agenda 2030: 
Mål 6 om Rent vatten och sanitet för alla. 
Mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 
Mål 13 om att Bekämpa klimatförändringarna. 
Mål 14 om Hav och marina resurser. 
Mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
VA-handlingsplan 2022-05-02 
Bilaga 1 Åtgärdslista 2022-05-02 
Bilaga 2 Manual för hantering av modellverktyget 2022-05-02 
Bilaga 3 Områdesbeskrivningar  
VA-översikt 2022-01-03 
VA-policy 2022-02-03 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Infrastruktur  
 
 
Beslut skickas till 
lisa.chohan-stromner@stenungsund.se 
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1 Inledning 

1.1 Strategisk VA-planering i Stenungsunds kommun 

Syftet med den strategiska VA-planen (vatten och avlopp) som Stenungsunds kommun tagit 

fram är att tydliggöra hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med vattenförsörjning samt 

hantering av dag- och spillvatten, vidare kallat VA-försörjning.  

VA-planen består av tre delar; VA-översikten, VA-policyn och föreliggande VA-

handlingsplan. Arbetet har genomförts i flera steg i enlighet med Havs- och 

vattenmyndighetens rekommendationer1 (se Figur 1). I VA-översikten har nuläget beskrivits 

tillsammans med en sammanställning av kommunens utmaningar och behov. Med dessa som 

utgångspunkt upprättades en VA-policy med målbild och tillhörande ställningstaganden. 

Arbetet har utförts i nära samarbete mellan kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker 

samt Sweco som processledare och författare av VA-planen. Detta dokument är kommunens 

VA-handlingsplan vars syfte är att tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att ta sig från nuläget 

som beskrivs i översikten till den målbild som definierats i VA-policyn. 

 

 

Figur 1. Stegen i en strategisk VA-plan enligt Hav:s vägledning. 

 

 
1 Havs- och vattenmyndigheten, 2014 

Uppstart

av arbetet
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VA-planen med dess olika delar fungerar som styrdokument och beskriver hur Stenungsund 

ska lösa VA-försörjningen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med hjälp 

av VA-planen skapas en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. Åtgärdsbehovet 

definieras vilket möjliggör en långsiktig ekonomisk planering.  

VA-handlingsplanens fyra fokusområden listas nedan (Handläggningsrutin för enskilt VA i 

väntan på VA-utbyggnad utgör separat dokument och är därför gråmarkerad i figuren nedan): 

 

 
 

1.1.3 Identifierade utmaningar enligt VA-översikten 

Nedan ges en kortfattad summering av de utmaningar som identifierats i kommunens VA-

översikt:   

• Att uppnå god status i samtliga vattenförekomster i enlighet med Vattendirektivet. 

• Säkerställa att vattenskyddsområden motsvarar skyddsbehovet för kommunens 

vattenresurser.  

• Hantering av den yttre hotbilden mot vattenförsörjningen samt informationssäkerhet 

vid behandling av kartunderlag.  

• Säkerställa att kommunens vattenförsörjning är långsiktig och hållbar. 

• Att säkerställa kommunens tillgång till råvattenuttag. 

• Hantera den höga belastningen till reningsverken och den höga andelen tillskottsvatten 

i ledningsnätet.   

• Tydliggöra ansvarsfördelningen kring kommunens uppströmsarbete.  

• De allmänna ledningssystemen är gamla och är inte dimensionerade för framtida 

utbyggnad vilket behöver hanteras genom en långsiktig och hållbar plan för drift, 

underhåll och förnyelse.  

• Att minska läckaget av dricksvatten i ledningsnätet. 

VA-utbyggnad

Enskilt VA i väntan på 

VA-utbyggnad 

Åtgärder för att uppfylla 
målbild och 

ställningstaganden och 
arbeta enligt VA-policyn

Genomförande och 
uppföljning
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• Att statusen på dagvattensystemet är oklar och att det sannolikt förekommer 

kapacitetsbrist. 

• Oklar ansvarsfördelning för dag- och skyfallshantering vid planering, genomförande 

samt vid drift och underhåll.  

• Det saknas en utbyggnadsplan för den allmänna VA-försörjningen och underlag för 

bedömning av vilka områden som är lämpliga för enskilt VA. Ett antal områden som är 

aktuella för exploatering är inte heller anslutna till det allmänna verksamhetsområdet 

för VA. 

• Säkerställa att befintliga styrdokument aktualiseras kontinuerligt.  

 

1.1.2 Målbild och ställningstaganden 

I kommunens VA-policy framgår det att Stenungsunds arbete med VA-försörjning strävar 

efter att nå följande övergripande målbild:  

 

Figur 2. Övergripande målbild för Stenungsunds VA-försörjning. 

”VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra 

en hållbar utveckling i kommunen som helhet. 

Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra 

till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 

invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så 

att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
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långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och 

tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 

kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 

goda möjligheter till rekreation.  

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 

ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 

klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas.” 

Därtill finns 26 ställningstaganden som tydliggör hur kommunen ska arbeta långsiktigt i frågor 

kring VA-försörjning. Det finns ställningstaganden av övergripande karaktär samt 

ställningstaganden för både allmän och enskilt dricks- och spillvattenförsörjning, samt 

dagvatten och skyfallshantering.  

1.2 Metod och avgränsning 

Arbetet med VA- handlingsplanen har letts av Sweco i samverkan med en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen. Detta för att alla i kommunens 

organisation som är berörda av VA-försörjningsfrågor ska få möjlighet att påverka innehållet. 

Under arbetet hölls workshopar och arbetsmöten med arbetsgruppen. Behov och 

frågeställningar har förankrats även utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner 

(styrgruppen, se figur nedan) som i berörda politiska instanser.  

Arbetets utgångspunkt har varit de befintliga underlag som funnits att tillgå samt det som 

arbetsgruppen presenterat vid workshops och arbetsmöten. 
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Projektorganisationen för VA-planen består av en styrgrupp och en arbetsgrupp med 

representanter från Stenungsunds kommun enligt tabellen nedan. 

 

 

  

Arbetsgrupp 

Liza Nyman Pernilla Larsson Erica Ottosson 

VA-Projektledare Exploateringsingenjör Miljöinspektör 

 

Lisa Chohan Strömner Linnéa Skott Linus Persson 

Strategisk processledare Planarkitekt Bygginspektör 

 

Maria Alm Torun Hultén Linda Källfelt 

Miljöstrateg Planarkitekt Projektledare VA-drift 

 

Karin Martinsson Anna Zeffer Alexander Andersen 

Miljöstrateg Miljöinspektör Samhällsplanerare 

 

Victoria Lind Magnusson  

Utvecklingsledare Natur Miljö  

 

Styrgrupp 

Daniel Jerling Camilla Svensson 

Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Infrastruktur 

 

Konsultstöd Sweco 

Tove Lindfors Karin Heimdal 

Uppdragsansvarig VA-strateg 

 

Sofia Refsnes Christina Wetterlundh 

VA-strateg Specialist 
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2 VA-utbyggnad 

2.1 Behovet av en VA-utbyggnadsplan 

Det är 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som reglerar kommunens 

skyldighet att förse ett område med allmänna vattentjänster. Enligt 6 § LAV, har kommunen 

ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som 

tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger. 

Eftersom kommunens samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-försörjning är 

det viktigt att skapa upprätta ett handlingsutrymme genom att i god tid identifiera potentiella 

§6-områden och skapa en långsiktig plan för VA- utbyggnad. Utan en plan för VA-utbyggnad 

riskerar kommunen att ställas inför förelägganden enligt 51 § Lag LAV om att inrätta allmänna 

vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att 

göra det vid ett senare tillfälle. VA-utbyggnadsplanen är även ett stöd för andra enheter inom 

kommunen samt utgör en bra grund för en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till 

exempel gällande prioriteringar. När planer, ärenden och beslut kommuniceras, motiveras samt 

hanteras på ett tydligt och enhetligt sätt ger det förutsättningar för en ökad förståelse och 

acceptans. Därmed kan arbetet bedrivas mer effektivt. 

En god VA-planering ger kommunen möjlighet att styra i vilken ordning olika områden ska 

anslutas till den allmänna VA-försörjningen samt när planerad utbyggnation ske. VA-

utbyggnadsplanen ökar därmed kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. 

2.2 VA-utbyggnadsplanens arbetsgång 

Fastigheter inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning tillhör allmänt VA-område. 

Fastigheter i mycket gles bebyggelse, utanför allmänt verksamhetsområde, tillhör enskilt VA-

område. Mellan dessa två ytterligheter finns områden med tät bebyggelse där det är enskild 

VA-försörjning idag.  

I VA-handlingsplanen identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större 

sammanhang”. Dessa områden benämns vidare som VA-planområden. I VA-planområden kan 

det finnas grund för att tillämpa § 6 LAV.  

Det finns otydligheter i lagen kring vad som krävs för att bebyggelse ska utgöra ett så kallat 

större sammanhang. I förarbetena till lagen nämns 20–30 hushåll medan rättspraxis visar att så 

få som 8 hushåll kan utgöra ett större sammanhang. Gällande avstånd mellan husen anger 

rättspraxis i ett fall att 300 meter var för långt för att utgöra del av större sammanhang medan 

ett annat fall visade att 150–200 m var applicerbart. 

VA-planområden i Stenungsunds kommun utgörs därför av bebyggelsegrupper som uppfyller 

följande kriterier; 20 hus eller fler med ett avstånd om 150 meter eller mindre mellan husen. I 

de identifierade VA-planområdena sker idag försörjningen av dricksvatten och 

omhändertagandet av spillvatten med enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan 
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vara brunnar och avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll. 

Ledningsnät som utgörs av en gemensamhetsanläggning som är anslutna till den allmän VA-

anläggning har i arbetet bedömts som enskilda anläggningar då dessa ej ingår i den allmänna 

anläggningen. 

I  

Figur 3 beskrivs den arbetsgång som använts vid bedömning av de identifierade VA-

planområden. 

 

Figur 3. Arbetsgång för bedömning av VA-planområden. 

De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som 

tillsammans bildar områdets behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering. 

Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta 

vidare med. Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-

försörjning eller andra förbättrande åtgärder. Klassningen av VA-planområdena görs utifrån 

arbetsgruppens bedömning av olika kriterier som inarbetas i Swecos bedömningsmodell. 

Resultatet av analysen baseras på en viktning mellan de olika kriterierna samhälle, miljö och 

hälsa har ansetts ha samma dignitet. Kriterier avseende behovet visar hur angeläget det är att 

ett område får en förändrad VA-försörjning, se Figur 4. Kriterier avseende möjligheten 

indikerar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmän VA-försörjning genom 

överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen, se Figur 5. För vidare 

beskrivning av hur kriterierna bedömts och tolkats i detta projekt hänvisas till Bilaga 2.  

Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med 

underkriterier enligt Figur 4. För närmare beskrivning, se bilaga 2. Kriteriet för samhälle 

baseras på antal hushåll i varje område. En annan faktor i detta kriterie är områdets 

bebyggelsetryck och därmed på sikt förändrad VA-situation. Faktorn för miljö analyseras 

utifrån områdets nuvarande VA-lösning där utsläpp från avloppsanläggningar har en negativ 

påverkan samt om det finns risk för påverkan i en känslig recipient i området. I det sista 

rekvisitet, människors hälsa, bedöms områdets tillgång till dricksvatten med tillräcklig kvalitet 

och ett möjligt uttag som bedöms kunna tillgodose områdets behov, se Figur 4. 

 

1.
Identifiering 

av VA-
planområden 
(potentiella 
§6-områden)

2.
Bedöming av 
behovet att 

förändra VA-
försörjningen

3.
Bedömning av 

möjligheter 
(ekonomiska) 
att bygga ut 

VA

4.
Bedöming av 
andra faktorer 
som påverkar 

VA-
utbyggnaden

5.
Beslut om hur 

de olika 
områdena ska 

hanteras



 

12 
 

Stenungsunds kommun – VA-handlingsplan 
www.stenungsund.se 

 

 

Figur 4. Kriterier vid bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning och avloppshantering. 

De faktorer som bygger upp ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas 

på de huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I 

det här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till 

den befintliga allmänna VA-anläggningen. Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en 

kostnad för VA-anslutning av respektive område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, 

dvs i vilka aspekter är möjligheten för VA-anslutning god (vanligtvis förknippat med lägre 

kostnader för VA-utbyggnad) och var är möjligheterna mindre goda (vilket vanligen innebär 

högre kostnader för VA-utbyggnad). 

Om området är beläget i närheten av den allmänna anläggningen och bebyggelsestrukturen 

tillåter dubbelsidigt nyttjande av huvudledningen ökar möjligheten för anslutning av fler 

fastigheter per meter ledning. Avståndet mellan fastigheterna i området utgör också en faktor i 

denna bedömning då det påverkar hur långt ifrån varandra förbindelsepunkten måste anläggas. 

Möjligheten till utbyggnad påverkas även av områdets fysiska förutsättningar som 

jordartsförhållanden, höjdvariationer och lutning då detta påverkar den allmänna 

anläggningens utformning om exempelvis behov av pumpning i området uppstår. Detta 

påverkar inte bara kostnad för utbyggnad utan även framtida drift- och underhållskostnader. 

Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg innebär normalt 

att kostnaden eller det administrativa förarbetet ökar. Sådana förarbeten kan bland annat 

utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden.  

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med 

den del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning 

och takten för VA-utbyggnad. Målsättningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla 

berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre komplext att bygga ut VA och hur 

behovet inom olika områden skiljer sig åt, se Figur 5. 
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Figur 5. Kriterier vid bedömning av möjligheter till förändrad vattenförsörjning och avloppshantering. 

Den slutgiltiga klassningen av VA-planområden påverkas även av andra faktorer. Geografisk 

placering och övriga förutsättningar så som lutning och övriga markförhållanden kan påverka 

klassificeringen. Även planerad exploatering, status i den allmänna VA-anläggningen och 

andra faktorer som kan leda till samordningsvinster kan påverka tidplanen för planerad VA-

utbyggnad.   

Utifrån VA-planområdenas behov, möjlighet och ytterligare påverkansfaktorer kategoriseras 

alla VA-planområden som ett av alternativen i Figur 6. 

 
Figur 6 Beskrivning av de olika kriterierna för VA-planområden 
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Figur 7. Schematisk figur som illustrerar de fyra olika områdestyperna för VA-planområdena och allmänt 
verksamhetsområde. Figuren baseras på områden med 20 hus eller fler på ett avstånd om 150 meter 
ifrån varandra. All bebyggelse som inte faller inom några av dessa områden klassas som 
glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp. 

Eftersom bedömningen görs utifrån kommunens tillgängliga underlag behöver de uppdateras 

och vid behov omklassificeras när nytt underlag inkommer eller förutsättningarna förändras. 

2.3 VA-planområden samt analys  

I detta avsnitt redovisas VA-planområdenas behov och möjlighet till förändrad VA-

försörjning. I Figur 8 presenteras områdena inom kommunen som utgör VA-planområden och 

som utvärderats enligt arbetsgången ovan. Den exakta avgränsningen av vilka fastigheter som 

kommer ingå i en eventuell utvidgning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 

kommer studeras senare.  

I Tabell 1 och Figur 9 framgår respektive områdes behov av samt möjlighet till förändrad VA-

försörjning samt hur områdena förhåller sig till varandra. I diagrammet har området 

klassificerats som antingen; enskilt VA-område i grönt, VA-bevakningsområdena i gult, VA-

utredningsområdena i orange och slutligen blått som redovisar VA-utbyggnadsområdena. För 

en kort sammanfattande beskrivning av varje område se Bilaga 3.  
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Figur 8. Identifierade VA-planområden. 
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Tabell 1. Bedömning av respektive områdes behov av (röda staplar) samt möjlighet till (blå staplar) 
förändrad VA-försörjning. 
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Figur 9. Diagram som presenterar respektive områdes behov av samt möjlighet till förändrad VA-
försörjning. Varje område har klassificerats som antingen enskilt VA-område i grönt, VA-
bevakningsområdena i gult, VA-utredningsområdena i orange eller VA-utbyggnadsområde i blått.  
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2.3.1 Enskilt VA-område  

Ett enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart omhändertagande 

av avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas genom enskilda VA-anläggningar idag så väl 

som i framtiden. I områden med enskilt VA är det varje fastighetsägares ansvar att 

försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar 

tillfredsställande.  

Enskilt VA-område 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

1 Tegen 9 Käderöd 33 Skotthed 

3 Övre Hällesdalen 10 Viddesgärde 34 Tortorp 

4 Rödmyren/Viddesgärde 12 Kycklingedalen 35 Raröd 

5 Gullborga 16 Lasshammar 39 Jordal 

6 Amdal 26 Grinstorp 40 Rämma 

8 Ödsmål-Röd 28 Saxeröd 41 Furudalen 

 

2.3.2 VA-bevakningsområde  

Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som, utifrån 

den information kommunen har, fungerar tillfredsställande idag. Om bebyggelsen skulle utökas 

eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppsituationen kommer att fungera 

tillfredställande.  

Kommunen bör därför bevaka till exempel antalet tillkommande bygglov eller förändring i 

nyttjande av bebyggelsen. När ett bevakningsområde börjar förändras kan det klassas om till 

VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde.  

VA-bevakningsområde 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

2 Hällesdalen 15 Stora Askerön, Östra 21 Järnklätt/Kärr 

11 Krontofta 20 Norra Stenungsön 27 Norra Tveten 

13 Östra Skår/Talbo     

 

2.3.3 VA-utredningsområde  

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för 

vattenförsörjning eller omhändertagande av spillvatten. Det är inte klargjort hur VA-



 

19 
 

Stenungsunds kommun – VA-handlingsplan 
www.stenungsund.se 

försörjningen ska lösas på bästa sätt. Behovet av eller möjligheten till en förändrad VA-

försörjning behöver utredas ytterligare.   

VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. När utredningen är utförd blir området i 

stället VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-område. Att en 

utredning görs innebär inte per automatik att allmän VA-utbyggnad blir aktuellt. 

VA-utredningsområde 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

7 Kolhättan/Klätten 24  Skönhammar 31 Kyrkeby 

14 
Stora Askerön, 

Norra 
25 Spekeröd/Kännestorp 38 Källsby Övra 

17 Grössbyn 29 
Bråland/Öster om väg 

160 
42 

Timmervik/Sävelycke/ 

Baggehög 

19 
Härgusseröd 

väster om väg 650 
30 Norra Anrås 43 Stora Askerön 

23 Bäckmans väg     

 

2.3.4 VA-utbyggnadsområde 

Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har 

behov av en förändrad VA-struktur. Dessa områden planeras att införlivas i 

verksamhetsområde för allmänna dricks- och spillvattentjänster.  

För VA-utbyggnadsområden ska även behovet av allmänt dagvatten utredas. 

Behovsutredningen bör grundas i 6 § LAV och identifiera huruvida det föreligger ett behov av 

allmän dagvattenhantering ur miljö – eller hälsoperspektiv. 

VA-utbyggnadsområde 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

18 
Härgusseröd öster om 

väg 650 
32 Kvarnhöjden 

22 Norra Hallerna 36 Källsnäs och Källsby 
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3 Åtgärder 

Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska kunna erbjuda sina 

invånare och verksamheter god service samt uppfylla kommunens skyldigheter för vatten- och 

avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs det övergripande 

åtgärdsbehovet för att uppnå en hållbar utveckling av VA-försörjningen i kommunen. 

Handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur ett 

förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå målbilden och arbeta enligt VA-policyns 

ställningstaganden.  

På de workshopar som ligger till grund för handlingsplanen har ett resonemang förts om att de 

effektivaste åtgärderna som ger mest nytta ska genomföras. Utgångspunkten har varit att 

prioritera åtgärder som minimerar riskerna för miljön, motverkar negativa effekter på 

ekologiska systemen. Även ekonomiska effekter och konsekvenser ska vägas in med 

ambitionen att uppnå en hållbar och cirkulär ekonomi.  

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens organisation och det 

förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in dessa i sin verksamhetsplanering. Detta 

kommer kräva samarbete mellan olika delar i kommunens organisation. Huvuddelen av 

åtgärderna har operativ karaktär som ryms inom det arbete kommunens tjänstemän har mandat 

att driva, men det finns även åtgärder som påverkas av kommunens politiska inriktning.  

Åtgärderna har kategoriserats enligt Figur 10 och beskrivs i kapitel 3.1 till 3.4. Åtgärderna är 

sammanställda i Bilaga 1 där en grov tidplan och ansvarig funktion redovisas. Ansvaret för 

genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller inom kommunens 

organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed 

medansvariga för att VA-planen ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning 

idag och vid eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-

planens åtgärder. 

 

Figur 10. Kategorisering av åtgärder. 
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3.1 Övergripande 

Genom tydliga kommunikationsvägar, en god politisk förankring och långsiktiga planer för 

kommunens VA-försörjning läggs grunden till en väl fungerande och effektiv 

samhällsbyggnadsprocess. För att åstadkomma detta krävs tydliga styrdokument som 

harmoniserar med varandra, tydlig ansvarsfördelning och en god samordning mellan enheter. 

Ett steg i denna riktning är den genomförda rekryteringen av en strategisk processledare inom 

Infrastruktur som kommer att ansvara för VA-planens implementering och därmed samordna 

arbetet med Å5. Även formalisering av en förvaltningsövergripande VA-plangrupp (Å1 och 

Å2) är en viktig pusselbit för att uppnå ett effektivt arbetssätt och en god kommunikation 

mellan berörda enheter. Utöver en bred representation behövs tydliga beskrivningar och rutiner 

för arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, mandat och kommunikationsvägar. Den strategiska 

processledaren inom Infrastruktur bör också ingå i denna grupp. VA-plangruppen bör även 

arbeta med att genomföra åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen (Å3, Å4 och Å13), 

dvs hur olika insatser ska ske och när samt vilket budskap som ska delges olika målgrupper.  

Att eftersträva en hållbar taxeutveckling samt att analysera åtgärders kostnader i förhållande 

till nytta bidrar till att skapa ett effektivt arbetssätt där resurser nyttjas på ett så hållbart sätt 

som möjligt. Det möjliggör en ekonomi i balans över tid där budgeten ligger i fas. En årlig 

översyn av taxan bör göras med en tidshorisont på tre år och kopplas till både drifts- och 

investeringsbudget (Å6). 

För att säkerställa VA-försörjningens funktion och för att kunna möta framtida krav ska 

kommunen ta fram en långsiktig plan för drift, underhåll och förnyelse (DUF) (Å7). Detta 

bidrar till mer fokus på planerat underhåll och mindre tid för akuta insatser inom driften. 

Behovet av reinvesteringar i befintlig infrastruktur i kombination med framtida investeringar 

på grund av nya krav och utbyggnad till fastigheter kommer tydliggöra vilken intern kapacitet 

som behövs inom kommunen (se kapitel 4 för vidare resonemang kring behov av personella 

resurser). Läcksökning (Å24) och modellering av det kommunala ledningsnätet (Å25) utgör 

betydelsefulla underlag vid framtagande av en DUF-plan. Detsamma gäller separering av dag- 

och spillvattennätet (Å32) samt åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten (Å31). 

Genomförandet av dessa åtgärder kan därför med fördel samordnas. 

Å1. Skapa en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbetet med VA-planen. 

Å2. Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter, resursbehov och ansvarsfördelning. 

Å3. Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen där det framgår vad som ska 

kommuniceras till vem och när det ska ske. 

Å4. Uppdatera hemsidan och intranätet i enlighet med kommunikationsplanen. 

Å5. Upprätta rutin för uppdatering av styrdokument kopplat till VA-planen så att dessa hålls 

aktuella och harmoniserar med varandra. 

 

 

Å6. Genomför årlig översyn av VA-taxan. 

Å7. Ta fram en långsiktig plan för drift, underhåll och förnyelse med beslutad förnyelsetakt för 

kommunens ledningsnät. 
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I VA-utbyggnadsplanen presenteras de områden till vilka allmän VA-försörjning bör byggas 

ut utifrån Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Dessa områden behöver utredas vidare 

utifrån befintliga förutsättningar och framtida planer (Å8-Å13). Att stämma av utbyggnad av 

VA-försörjning mot tänkt bebyggelseutveckling enligt översiktsplaner och planprogram är ett 

effektivt sätt att nyttja olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, skapa en långsiktighet, hitta 

synergieffekter samt ta vara på utfört arbete och kompetens. Det skapar också en bra grund för 

en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till exempel gällande prioriteringar. När 

planer, ärenden och beslut kommuniceras, motiveras samt hanteras på ett tydligt och enhetligt 

sätt ger det förutsättningar för en ökad förståelse och acceptans. Därmed kan arbetet bedrivas 

mer effektivt. 

Vatten har ett stort värde som dricksvattenresurs, för den biologiska mångfalden och för det 

rörliga friluftslivet. I Stenungsund finns hav, sjöar och vattendrag vilket gör detta värde särskilt 

stort. För att dessa värden ska kunna bevaras och utvecklas krävs ett långsiktigt arbete.  

Kommunen ska ta fram en övergripande recipientklassning (Å14) som sammanställer den 

information som finns tillgängligt för recipienterna och vad för hänsyn som behöver visas för 

varje respektive recipient. Syftet är att få en översikt över värdena och känsligheten vilket kan 

ligga till grund för prioritering av åtgärder kopplat till exempelvis dagvatten, åtgärder kring 

tillskottsvatten och tillsyn av enskilda avlopp. Detta är ett betydelsefullt underlag för både 

genomförande av lokala åtgärdsprogram (Å15) samt för framtagande av dagvattenplan (Å38). 

Enligt Vattendirektivet och Miljöbalken har kommunen en skyldighet att vidta de åtgärder som 

föreskrivs i Åtgärdsprogrammen samt att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna (MKN) vid 

planläggning och andra ärenden (se Å16). För att kunna genomföra kostnadseffektiva lokala 

åtgärder krävs ett lokalt underlag som beskriver var, hur, när, av vem och till vilken kostnad 

åtgärder ska genomföras. Detta görs genom att ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens 

avrinningsområden.  

Å8. Upprätta en 10-årsplan för VA-utbyggnad (utifrån resultatet i VA-utbyggnadsplanen). 

Å9. Utbyggnad till VA-planområdena ska planeras, utredas och projekteras, därtill ska 

behovet av verksamhetsområde för dagvatten klargöras.  

Å10. Genomför fördjupade utredningar av de VA-utredningsområden som identifierats i VA-

utbyggnadsplanen.  

Å11. Genomför årlig aktualisering av klassningen av VA-planområden och kommunicera 

eventuella förändringar till berörda delar av kommunens organisation. 

Å12. Ta fram rutiner åt berörda delar av kommunens organisation för att den ordinarie 

verksamheten ska beakta klassningen av VA-planområden. 

Å13. Ta fram kommunikationsmaterial till VA-utbyggnadsområden och informera berörda.  

Å14. Ta fram en kommunövergripande recipientklassning som identifierar recipienternas 

känslighet. 

Å15. Upprätta lokala åtgärdsprogram (LÅP) för kommunens vattenförekomster och säkerställ 

att dessa integreras i samhällsbyggnadsprocessen. 



 

23 
 

Stenungsunds kommun – VA-handlingsplan 
www.stenungsund.se 

Exempel på åtgärder som minskar föroreningsbelastningen till kommunens recipienter och 

bidrar till förbättrad vattenkvalitet är VA-utbyggnad, fortsatt VA-sanering av ledningsnät och 

ökad tillsyn på enskilda avlopp. Det är även viktigt att ställa tydliga krav i tidiga skeden i 

planprocessen (både översiktsplan och detaljplan) som följs upp vid anläggning och drift. 

Kommunens vattenprovtagning är en viktig del i att bedöma nuvarande status och för att följa 

upp effekten av utförda åtgärder. Det är därmed av stor betydelse att pågående provtagning 

fortsätter.   

För att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning behöver det finnas tydliga mål, rutiner och 

verktyg för att utveckla och implementera VA-planens förhållningssätt i kommunens 

vardagliga arbete. Tydliga stöd för handläggare i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, 

från strategisk planering till genomförande, bidrar till att skapa ett gemensamt arbetssätt och 

att förutsättningar för en god samordning mellan olika sektorers arbete (Å16). Arbetet kan med 

fördel samordnas med arbetet att ta fram en dagvattenplan (Å36) då dessa har flertalet 

gemensamma beröringspunkter. Exempelvis omfattar en dagvattenplan bland annat 

dagvattenhanteringens roll i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. 

Vatten är snabbt på väg att bli en bristvara. Vatten står även i fokus för mål nummer sex bland 

de globala målen för hållbar utveckling. Det pågår standardiseringsarbete både i Sverige och 

internationellt när det gäller återanvändning av vatten. Att fler stora aktörer tar steget att bli 

vattenförvaltare är avgörande för att angripa vattenbristen. I Stenungsund är industrin en 

mycket stor förbrukare av vatten. För att hitta mer effektiva sätt att använda kommunens vatten 

på har Stenungsund påbörjat ett projekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med 

industrin och RISE. Första steget var en kartläggning som genomförts och redovisas i maj 

2022. 

Säkerhetsläget i världen idag har ytterligare tydliggjort vikten av att skydda samhällsviktig 

verksamhet mot yttre hot av olika slag. Dricksvattenförsörjningen är ett exempel på en sådan 

verksamhet där det skulle bli stora konsekvenser för samhällets om den utsattes sabotage. Hur 

dessa yttre hot ska hanteras för att säkra en god dricksvattenförsörjning behöver hanteras. Ett 

första steg är att öka kunskapsnivån och medvetenheten kring frågan genom att delta i eller 

arrangera någon utbildningsinsats kring detta (Å20). Detta arbete skulle också med fördel 

Å19. Delta i utvecklingsprojekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med industrin och 

RISE.   

 

Å16. Ta fram handläggarstöd för hantering av VA-försörjningen i samhällsbyggnadsprocessen. 

Å17. Ta fram verksamhetsmål för VA-enheten.   

Å18. Skapa ett årshjul för VA-planeringsarbetet som samordnas med kommunens övriga 

planering. 

Å20. Delta i/arrangera utbildningsinsats i syfte att stärka säkerheten kopplat till yttre hot mot 

kommunens vattenförsörjning. 

Å21. Ta fram rutiner för god informationssäkerhet (t.ex. behandling av kartunderlag). 
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kunna kopplas ihop med kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys. 

Informationssäkerhet i samband med hantering av underlagsmaterial är också en viktig del för 

att säkerställa att det inte sprids på ett okontrollerat sätt och därmed bidrar till att öka risken för 

till exempel sabotage. Rutiner för hur hanteringen ska ske vid till exempel behandling av 

kartunderlag (Å22) skulle bidra till en ökad struktur i arbetet samt likartad ärendehantering. 

3.2 Allmän VA-försörjning 

3.2.1 Dricksvatten 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi är beroende av hälsosamt och rent vatten i tillräcklig 

mängd för att må bra. I kommunens översiktsplan anges att det kommer krävas mer råvatten 

och en ökad produktion av dricksvatten samt ett förstärkt ledningsnät. Utöver samarbetet med 

Kungälv och Tjörn finns det utifrån både kommunala och regionala underlag ett behov av att 

öka produktionen av dricksvatten för att öka redundansen och beredskapen i händelse av kris. 

I den regionala vattenförsörjningsplanen identifieras Stora Hällungen som en regionalt viktig 

vattenresurs. Även i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt (2016–2021) ställs det 

krav på att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. I remisshandlingen för det nya åtgärdsprogrammet för Västerhavets 

vattendistrikt (2021–2027) redovisas också åtgärder som kommunen ska arbeta med kopplat 

till vattenförsörjning. Där framgår bland annat att kommunerna ska ha en sektorsövergripande 

plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat som ska utgå från den regionala 

vattenförsörjningsplanen. Det betonas även att kommunen ska säkerställa ett långsiktigt skydd 

för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.  

För att säkra tillgången till vatten i framtiden krävs en större kunskap om kommunens 

naturgivna förutsättningar, tillgången till vattenresurser samt framtida vattenbehov. Detta 

föreslås ingå i en vattenförsörjningsplan vars syfte är att säkerställa tillgången till 

vattenresurser på lång sikt för både kommunal och enskild dricksvattenförsörjning (Å22). 

Planen bör bland annat kunna utgöra ett underlag för att bedöma möjligheten att anordna enskilt 

vatten i ett område, exempelvis vid ansökan om plan- eller förhandsbesked. Hänsyn bör även 

tas till annan vattenanvändning som till exempel bevattning och industriändamål vilket är en 

viktig faktor i Stenungsund då det, som tidigare nämnts, finns flertalet verksamheter i 

kommunen som förbrukar stora mängder vatten. Eftersom kommunen idag saknar 

reservvattentäkt skulle även potentiella vattenresurser för detta ändamål med fördel kunna 

inkluderas i arbetet.  

Å22. Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan som inkluderar möjligheter till regionalt 

samarbete för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning.    

Å23. Översyn av vattenskyddsområden och vid behov revidera dessa för att säkerställa långsiktigt 

skydd 

Å24. Utför systematisk läcksökning och genomför åtgärder för att minska läckaget. 

Å25. Ta fram rutin för fortsatt modellering av ledningsnät. 
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Tillgångarna kan därefter prioriteras, skyddas och synliggöras i den fysiska planeringen (Å23). 

Skyddsområden med tydliga föreskrifter styr vilken markanvändning som tillåts i området. 

Resultatet blir att långsiktig vattenkvalitet kan säkerställas i och med att marken inte får 

användas till något som påverkar täkten negativt.  

En vattenförsörjningsplan som redovisar nuvarande och framtida behov av dricksvatten utgör 

även ett nödvändigt underlag för att beslutad vattendom och uttagsbehov ska harmonisera med 

varandra och att framtida behov därmed ska kunna mötas. Annars är risken att det i vissa 

områden inte finns möjlighet att tillgodose den dricksvattenmängd som efterfrågas. En del i 

detta arbete är också att utföra systematiska läcksökningar (Å24). Utläckage av vatten från 

ledningsnätet är den största ”konsumenten” av dricksvatten i delar av Stenungsund. Analys av 

åtgärdsbehov samt genomförande av effektiva åtgärder för att minska utläckaget från 

ledningsnätet blir därmed viktigt för att uppnå en mer hållbar användning av kommunens 

vatten. Detta är också en viktig del att inkludera i arbetet med en DUF-plan (Å7). 

En strategisk och långsiktig plan för kommunens vattenförsörjning bidrar sammanfattningsvis 

till att skapa ett flergenerationsperspektiv där tillgången på dricksvatten säkerställs både för 

nuvarande och kommande invånare. Det ska fungera både till vardags och när störning av något 

slag uppstår. 

Vattendomar anger hur vatten som får hämtas från en vattentäkt, och hur mycket vatten som 

ska finnas i täkten. För att säkra möjligheten till vattenuttag för vattenverken i Ucklum och 

Svenshögen behöver kommunen ansöka om vattendomar av erforderlig storlek (Å26 och 27). 

Alternativa råvattenkällor för att säkra vattentillgången i Ucklum behöver också kartläggas i 

samband med detta. För att säkra kommunens framtida vattenförsörjning behöver kommunen 

även stärka sin samverkan och dialog med Vattenfall (Å28) samt kartlägga fördelningen av 

vattendomen som finns för Vattenfalls vattenverk i Stora Hällungen (Å29).  

Vattenbrist riskerar att bli en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Rent 

vatten är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett gott liv. Samtidigt tas ofta 

tillgången till vatten för givet. För att kunna uppnå en mer hållbar vattenanvändning är 

kommunikation kring vattnets värde en viktig framgångsfaktor. Detta behöver ske på ett 

Å26. Säkra möjligheten till vattenuttag genom att ansöka om tillstånd för vattenuttag för 

vattenverket i Svenshögen. 

Å27. Ansöka om tillstånd för vattenuttag för vattenverket i Ucklum samt utreda alternativa 

råvattenkällor. 

Å28. Stärka samverkan med Vattenfall för att säkra framtida vattenförsörjning. 

Å29. Kartlägg fördelning av vattendomen i Stora Hällungen för att se över möjlighet till ökad 

andel till kommunen. 

Å30. Ta fram aktivitetsplan för kommunikation om dricksvattenförsörjningen med brukare som 
målgrupp. 
Å31. Årlig uppdatering av nödvattenplan 
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strukturerat sätt och anpassas till den tänkta målgruppen (Å30). Samordning med nationella 

insatser där det redan finns färdigt underlag med olika budskap, underlättar detta arbete. 

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. En 

genomarbetad nödvattenplan är ett verktyg för kommunen i arbetet att säkerställa en 

funktionell nödvattenförsörjning vid leveransavbrott från den ordinarie 

dricksvattenförsörjningen. Det är därmed en viktig del av kommunens samlade 

krisberedskap. För att säkerställa dess genomförbarhet behöver den hållas aktuell genom 

kontinuerlig uppdatering (Å31). 

3.2.2 Spillvatten 

För att kunna möta framtida reningskrav, de utmaningar som klimatförändringarna innebär och 

samtidigt genomföra den planerade bebyggelseutvecklingen enligt översiktsplanen är det 

nödvändigt att arbeta strukturerat och ta fram en långsiktig plan för såväl VA-utbyggnad (Å8) 

som drift-, underhåll och förnyelse i den befintliga anläggningen (Å7). Att minska mängden 

tillskottsvatten i spillvattenledningarna är en viktig del i detta arbete (Å33). Det leder till 

minskad belastning på ledningar, pumpstationer och reningsverk. Då skapas förutsättningar för 

ytterligare avloppsanslutningar och bättre hushållning av energi och kemikalier i pumpar och 

reningsprocessen. Minskad andel tillskottsvatten leder till minskad risk för 

källaröversvämningar och bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten vilket ger 

förbättrad vattenkvalitet. En viktig del för att minska tillskottsvattnet är att arbeta systematiskt 

med att separera dag- och spillvattennätet.  

För att kunna nå Vattendirektivets krav om god status i samtliga vattenförekomster samt uppnå 

de nationella miljömålen måste resurser avsättas för att minska utsläpp av näringsämnen och 

miljöskadliga ämnen till mark, luft och vatten. Uppströmsarbete kan minska gifterna i miljön 

och mängden skräp i spillvattensystemet. Det är viktigt då reningsverk ej är byggda för att ta 

hand om miljögifter. Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer 

ut i avloppssystemet överhuvudtaget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare än att 

rena vattnet. Att ta fram en rutin för hur detta uppströmsarbete bör gå till, inklusive vem som 

ansvarar för olika delar, är en del i att arbeta mot renare vatten och uppnå Vattendirektivets 

krav (Å34). Som komplement till en sådan rutin är det fördelaktigt att skapa ett bättre 

kunskapsunderlag kring känsligheten hos kommunens recipienter (se Å14). 

Å32. Bedriva systematiskt arbete med separering av dag- och spillvatten. 

Å33. Ta fram åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten.  

Å34. Ta fram rutin och ansvarsfördelning för kommunens uppströmsarbete. 



 

27 
 

Stenungsunds kommun – VA-handlingsplan 
www.stenungsund.se 

3.3 Enskild VA-försörjning 

För att uppnå kraven i Vattendirektivet krävs åtgärder för att bland annat minska mängden 

näringsämnen i avloppsvattnet. Stenungsund har inventerat de enskilda avlopp som finns i 

kommunen. Nästa steg är att ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp (Å33) samt fortsätta 

arbetet med inventering av dessa. Den lägger grunden för att identifiera de områden där 

åtgärder behöver vidtas. I slutändan kan resultatet av detta arbete bidra till att de enskilda 

avloppen uppnår god funktion.  

Kunskap om anläggningarnas status gör det lättare att planera och prioritera för eventuell 

kommunal anslutning av de enskilda avloppen. Fastighetsägaren får också, vid känd status, 

möjlighet att planera åtgärder för sin anläggning. Det blir en tydlighet i kommunikationen 

mellan kommunen och den enskilde vilket kan leda till en större trygghet för fastighetsägare 

utanför verksamhetsområden. Arbete med plan för enskilt VA i väntan på VA-utbyggnad samt 

ersättningspolicy för dessa har tagits fram som separata dokument. Dessa riktlinjer syftar till 

att få en enhetlig grund för handläggning av enskilda avlopp i VA-utbyggnads-områden 

(områden där kommunen planerar att bygga ut den allmänna VA-anläggningen) samt minska 

risken för att fastighetsägare saknar rätt information inför investeringsbeslut gällande enskilda 

avloppsanläggningar och därigenom undvika ersättningsskyldighet för onyttigblivna enskilda 

avloppsanläggningar. 

I den planerade rutinen för uppströmsarbete (Å34) finns det också möjligheter att inkludera 

arbete för att minska belastningen på näringsämnen från bland annat enskilda avlopp. 

Att i tidigt skede, till exempel i samband med att en ansökan om planbesked eller 

förhandsbesked inkommer, utreda förutsättningarna för VA-försörjningen i det aktuella 

området ger både kunskap och tydlighet i det fortsatta planarbetet. En geohydrologisk 

undersökning är ett viktigt underlag för att kunna uppnå detta (Å37). Det är viktigt att kartlägga 

vilka konsekvenser byggnation i området skulle kunna få och om det skulle fungera med 

enskild VA-försörjning eller om utbyggnad av det allmänna verksamhetsområdet skulle 

krävas. Om fastigheter med enskilt vatten får dålig dricksvattenkvalitet och/eller brist på vatten 

är risken att kommunen blir förelagd att utöka sitt verksamhetsområde dit. Kunskap gällande 

områden där behovet riskerar att överskrida tillgången är viktiga underlag för att kunna bedriva 

ett strukturerat inventerings-, åtgärds- och utbyggnadsarbete i enlighet med VA-

utbyggnadsplanen. I dessa områden bör inte heller ytterligare byggnation tillåtas utan att det 

finns en tydlig plan för vattenförsörjningen. Ett annat viktigt kunskapsunderlag i detta arbete 

Å35. Ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp och fortsätta arbetet med inventering av dessa 

Å36. Identifiera vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov inrätta 

skyddsområden. 

Å37. Ta fram en geohydrologisk undersökning. 
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är en inventering av dricksvattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov 

inrätta skyddsområden för att säkerställa en långsiktig tillgång av dricksvatten av god kvalitet 

från dessa (Å36). 

3.4 Dagvatten och skyfall 

Kommunen ska ta fram en dagvattenplan i syfte att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering 

(Å38). Eftersom dagvattenfrågan behöver hanteras övergripande i den kommunala 

samhällsplaneringen bör arbetet utföras tillsammans med en kommunal arbetsgrupp med 

representanter från berörda enheter. Åtgärden kan också med fördel samordnas med 

framtagande av handläggarstöd för samhällsbyggnadsprocessen (Å16) då de har flera 

gemensamma beröringspunkter. 

Viktiga delar som ska ingå i dagvattenplanen är ansvarsfördelning, krav och riktlinjer kring 

rening och fördröjning av dagvatten. Planen ska även innehålla vägledning för hur dagvatten 

ska hanteras och inkluderas i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, från strategisk 

planering till drift och skötsel. Den otydliga lagstiftningen och ansvarsfördelningen kring 

dagvatten gör att det finns behov av processkartläggning som resulterar i checklistor där 

arbetsgången och ansvarsfördelningen blir tydlig. De behov som identifieras under arbetets 

gång ska sammanfattas i en åtgärdslista där ansvarig enhet och tidplan tydliggörs. 

I arbetet med kommunens klimatanpassningsplan har bland annat behovet av en kommunal 

skyfallskartering blivit tydligt. Den ska kartlägga områden med risk för skadliga 

översvämningar som kan uppkomma då nederbörden överstiger kapaciteten i 

dagvattensystemet (Å39). Utifrån denna är det sedan möjligt att identifiera lämpliga åtgärder 

som ska genomföras för att minska riskerna och möjliggöra tänkt utveckling i enlighet med 

andra strategiska dokument. VA-handlingsplanen och klimatanpassningsplanen har även andra 

beröringspunkter som behöver samordnas vid genomförande av åtgärder. 

Det ställs allt högre krav på kommunen i frågor kring skyfall. Enligt rekommendationer från 

Länsstyrelsen ska ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska 

bedömas i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Bebyggelse som bedöms 

utgöra samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen 

kan upprätthållas vid en översvämning. Även framkomligheten ska beaktas och vid behov 

säkerställas. 

Proaktivt arbete med dagvatten- och skyfallshantering från tidiga skeden till genomförande, 

drift och uppföljning skapar möjlighet till ett större urval av åtgärder. Valmöjligheterna är ofta 

Å38. Ta fram en dagvattenplan  

Å39. Ta fram skyfallsplan där lämpliga ytor för dagvatten- och skyfallsåtgärder identifieras och 

tydliggöra platser som är problematiska ur detta perspektiv 
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mer begränsade om åtgärder måste vidtas i senare skeden. Det är också en stor kostnadsskillnad 

mellan att förebygga och att åtgärda i efterhand.  

 

4 Genomförande och uppföljning 

4.1 Genomförande 

Genomförande och uppföljning av åtgärder är det fjärde steget i HaV:s vägledning för arbete 

med en strategisk VA-plan (se Figur 1). Den största utmaningen i övergången från 

planeringsarbete till implementering är att göra planen operativ. Vattenplanering (åtgärd 1 i 

Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt) är ett sammanfattande begrepp för den 

process där bland annat arbetet med den strategiska VA-planen ingår. Det finns goda 

förutsättningar att uppnå denna åtgärd i och med implementering av denna VA-plan samt 

genomförande av dess åtgärder. 

VA-planen ska ligga till grund för, samt tydligt kunna kopplas till, respektive enhets 

verksamhetsplanering och budgetarbete i syfte att kunna gå från ord till handling. De åtgärder 

som presenteras i VA-handlingsplanen måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens 

dagliga arbete. I bilaga 1 Åtgärdslista framgår tidplan och huvudansvarig för att driva och 

finansiera åtgärden. Där tydliggörs också vilka andra funktioner som ska medverka i arbetet 

utöver den som är drivande. 

Personen med ansvar för samordning av de strategiska dokumenten tillsammans med den 

föreslagna VA-plangruppen får nyckelfunktioner i det operativa arbetet. Gruppens medlemmar 

behöver säkerställa att VA-planens målsättning, ställningstaganden och åtgärder 

implementeras och införlivas i kommunens dagliga arbete. Detta behöver göras kontinuerligt 

så att nyanställda får informationen tidigt i sin introduktion och befintlig personal får 

kontinuerligt repetition och kompetensutveckling. 

Personal med rätt kompetens behövs för att kunna uppnå de olika verksamheternas mål och 

krav samt för att genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Tydliga rutiner skapar också 

grunden för ett effektivt arbete som resulterar i större nytta per insats. I Stenungsund finns det 

bland annat ett behov av en projektsamordnare vars uppgift skulle vara att arbeta för att skapa 

en gemensam helhetsbild gällande vilka projekt som bör prioriteras och samordnas så att det 

är tydligt vilka mål alla ska arbeta mot. Detta skulle bidra till att en effektiv projektplanering 

och prioritering kan bedrivas inom hela sektor Samhällsbyggnad. Denna samordnare skulle 

behöva jobba tätt med ledningsgruppen och stödja i styrning och ledning.  

Eftersom dagvattenfrågan omfattar många olika kompetenser inom den kommunala 

organisationen blir ofta ansvarsfördelningen otydlig och föremål för diskussion. Därför är det 

viktigt att skapa en kommunal organisation där just ansvarsfrågan, både i befintliga miljöer och 

vid nybyggnation, klargörs. Detta skapar tydlighet, både internt och externt, hur kommunen 
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ska hantera dagvattenfrågorna. Det resulterar i sin tur i snabbare och effektivare hantering av 

ärenden. I Stenungsund finns det behov av att tillsätta en sådan sektorsövergripande resurs för 

att samordna arbetet. 

Vidare är samverkan med andra kommuner mycket betydelsefullt, både för att möjliggöra 

kompetensutveckling genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och för att minska sårbarheten i 

VA-försörjningen. Ett kontinuerligt arbete med fokus på behov av personella resurser samt 

kompetensutveckling för att uppnå VA-planens mål, ställningstaganden och åtgärder, behöver 

bedrivas. 

4.2 Uppföljning 

VA-planeringen behöver följas upp löpande och dokumenten behöver uppdateras vid behov 

för att kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned samt för att få ett så gott 

stöd som möjligt för det fortsatta arbetet. Den föreslagna VA-plangruppen och den funktion 

som beslutas vara sammankallande för gruppen är ansvarig för uppföljning av det samlade VA-

planarbetet. Gruppen föreslås utgöra ett forum där frågor gällande VA-försörjning inom 

kommunen kan diskuteras. Förslagsvis har gruppen fasta återkommande möten men kan också 

sammankallas vid behov. 

VA-plangruppen bör kontinuerligt diskutera behov av att uppdatera innehållet i 

VA-handlingsplanen, speciellt i samband med planering av framtida bebyggelse. Målet är att 

se över VA-planen en gång per mandatperiod. Det görs med fördel i samband att ta fram en ny 

planeringsstrategi/översiktsplan. VA-plangruppens medlemmar ska utifrån gemensamma 

diskussioner genomföra revideringar av VA-handlingsplanens innehåll. 

En viktig del i samarbetet kring VA-frågor är att informera övriga enheter om pågående eller 

utförda åtgärder enligt VA-handlingsplanen samt att inhämta varandras kunskap kring 

åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. Respektive enhet inom kommunen som har 

ansvar för genomförandet av VA-planens åtgärder är också ansvarig för uppföljningen av dessa 

åtgärder. 
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Bilaga 1 – Åtgärdslista 2022/403  

Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å1. Skapa en 
förvaltningsövergripande VA-
plangrupp för arbetet med VA-
planen 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å2. Formalisera VA-plangruppens 
arbetsuppgifter, resursbehov och 
ansvarsfördelning 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

VA-plangrupp, Strategi och 
samordning/Utredare 

Å3. Ta fram en 
kommunikationsplan för VA-
planeringen där det framgår vad 
som ska kommuniceras till vem 
och när det ska ske 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

VA-plangrupp, 
Kommunaktionsenheten, 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 

Å4. Uppdatera hemsidan och 
intranätet i enlighet med 
kommunikationsplanen 

 x    x 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare, 
Kommunikationsenheten 

Infrastruktur/Strategisk processledare 

Å5. Upprätta rutin för uppdatering 
av styrdokument, kopplat till VA 
planen, så att dessa hålls aktuella 
och harmoniserar med varandra 

     x Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Strategi och samordning/Utredare och 
utvecklingsledare 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å6. Genomför årlig översyn av 
VA-taxan      x Infrastruktur-Teknik/Enhetschef Infrastruktur/Verksamhetschef 

Å7. Ta fram en långsiktig plan för 
drift, underhåll och förnyelseplan 
med beslutad förnyelsetakt för 
kommunens ledningsnät.  

x x    x Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å8. Upprätta en 10-årsplan för 
VA-utbyggnad (utifrån resultatet i 
VA-utbyggnadsplanen) 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å9. Utbyggnad till VA-
planområdena ska planeras, 
utredas och projekteras, därtill ska 
behovet av verksamhetsområde 
för dagvatten klargöras. 

     x Infrastruktur-Teknik/Enhetschef Bygg och Miljö/Miljöinspektör 

Å10. Genomför fördjupade 
utredningar av de VA-
utredningsområden som 
identifierats i VA-
utbyggnadsplanen 

     x Infrastruktur/Strategisk 
processledare Bygg och Miljö/Miljöinspektör 

Å11. Genomför årlig aktualisering 
av klassningen av VA-
planområden och kommunicera 
eventuella förändringar till 
berörda delar av kommunens 
organisation 

 

 

 

 

    x Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

VA-plangrupp 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å12. Ta fram rutiner åt berörda 
delar av kommunens organisation 
för att den ordinarie verksamheten 
ska beakta klassningen av VA-
planområden 

  x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å13. Ta fram kommunikations-
material till VA-utbyggnads-
områden och informera berörda 

  x    Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 

Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Kommunikationsenheten 

Å14. Ta fram en 
kommunövergripande 
recipientklassning som identifierar 
recipienternas känslighet. 

 x x    
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare 
natur och miljö, Miljöstrateg 

Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Bygg och Miljö, Strategi och 
samordning/8+fjordar 

Å15. Upprätta lokala 
åtgärdsprogram (LÅP) för 
kommunens vattenförekomster 
och säkerställ att dessa integreras i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

   x   
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare 
natur och miljö, Miljöstrateg 

Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Bygg och Miljö, Strategi och 
samordning/8+fjordar 

Å16. Ta fram handläggarstöd för 
hantering av VA-försörjningen i 
samhällsbyggnadsprocessen 

x x    x Infrastruktur VA-plangrupp 

Å17. Ta fram verksamhetsmål för 
VA-enheten. x     x Infrastruktur-Teknik/Enhetschef Strategi och samordning 

Å18. Skapa ett årshjul för VA-
planeringsarbetet som samordnas 
med kommunens övriga planering. 

     x Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å19. Delta i utvecklingsprojekt 
kring cirkulär vattenanvändning 
tillsammans med industrin och 
RISE. 

x      Infrastruktur/Strategisk 
processledare Infrastruktur/Verksamhetschef 

Å20. Delta i/arrangera 
utbildningsinsats i syfte att stärka 
säkerheten kopplat till yttre hot 
mot kommunens 
vattenförsörjning. 

  x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur/Verksamhetschef, 
Infrastruktur-Teknik/Enhetschef, 
Infrastruktur-Drift/Enhetschef, 
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare GIS 
Digitalisering, 
Risk/säkerhetssamordnare, FRG 

Å21. Ta fram rutiner för god 
informationssäkerhet (t.ex. 
behandling av kartunderlag). 

  x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Enhetschef, 
Infrastruktur-Drift/Enhetschef, 
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare GIS 
Digitalisering 

Allmän dricksvattenförsörjning    

Å22. Upprätta en kommunal 
vattenförsörjningsplan som 
inkluderar möjligheter till 
regionalt samarbete för att uppnå 
en säker dricksvattenförsörjning.    

   x   Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Bygg och Miljö/Miljö, Infrastruktur-
Drift 

Å23. Översyn av 
vattenskyddsområden och vid 
behov revidera dessa för att 
säkerställa långsiktigt skydd 

 

 x x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-
Drift, Bygg och Miljö/Miljö, Strategi 
och samordning/Utvecklingsledare 



5 
 

Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Allmän dricksvattenförsörjning    

Å24. Utför systematisk 
läcksökning och genomför 
åtgärder för att minska läckaget. 

 x x   x Infrastruktur-Drift Infrastruktur-Teknik 

Å25. Ta fram rutin för fortsatt 
modellering av ledningsnät  x     Infrastruktur -Teknik/VA-

ingenjör  

Å26. Säkra möjligheten till 
vattenuttag genom att ansöka om 
tillstånd till vattenverken i 
Svenshögen. 

  x x   Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-
Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör 

Å27. Ansöka om tillstånd för 
vattenuttag för vattenverket i 
Ucklum samt utreda alternativa 
råvattenkällor 

x x x x   Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-
Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör 

Å28. Stärka samverkan med 
Vattenfall för att säkra framtida 
vattenförsörjning. 

x x x    Infrastruktur/Verksamhetschef 
Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Kommundirektör, Sektorchef 
Samhällsbyggnad 

Å29. Kartlägg fördelning av 
vattendomen i Stora Hällungen för 
att se över möjlighet till ökad 
andel till kommunen. 

x x     Infrastruktur/Verksamhetschef Infrastruktur/Administrativ 
handläggare, Juriststöd 

Å30. Ta fram aktivitetsplan för 
kommunikation om 
dricksvattenförsörjningen med 
brukare som målgrupp 

x x    x Kommunikationsenheten 
Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Allmän dricksvattenförsörjning         

Å31. Årlig uppdatering av 
Nödvattenplanen  x x   x Infrastruktur/Strategisk 

processledare 

Risk/Säkerhetssamordnare, 
Kommunikationsenheten, 
Infrastruktur/ Teknik och Drift, Bygg 
och Miljö/Miljö 

Allmän spillvattenförsörjning    

Å32. Bedriva systematiskt arbete 
med separering av dag- och 
spillvatten. 

     x Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å33. Ta fram åtgärdsplan för att 
minska andelen tillskottsvatten.  x     Infrastruktur-Teknik/VA-

ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å34. Ta fram rutin och 
ansvarsfördelning för kommunens 
uppströmsarbete. 

 x     Infrastruktur-Drift Infrastruktur-Teknik 

Enskild VA-försörjning    

Å35. Ta fram plan för tillsyn av 
enskilda avlopp samt fortsätta 
arbetet med inventering av dessa 
och tillsyn av enskilda avlopp 

     x Bygg och Miljö/ 
avloppshandläggare  

Å36. Identifiera vattentäkter som 
omfattas av livsmedels-
lagstiftningen och vid behov 
inrätta skyddsområden 

 x    x Bygg och Miljö/ Miljö 
(Livsmedel) Infrastruktur-Teknik 

Å37. Ta fram en geohydrologisk 
undersökning     x   Strategi och Samordning Bygg och Miljö, Infrastruktur, 

Exploatering 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Dagvatten och skyfall    

Å38. Ta fram dagvattenplan  x x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å39. Ta fram skyfallsplan där 
lämpliga ytor för dagvatten- och 
skyfallsåtgärder identifieras och 
tydliggöra platser som är 
problematiska ur detta perspektiv 

 x x    Strategi och 
Samordning/Miljöstrateg 

Infrastruktur-Teknik, 
Exploatering/Mark- och 
exploateringsingenjör 
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1. Inledning 
Denna manual är ett hjälpmedel vid hantering av det modellverktyg som används 
för att bedöma vilket behov det finns av förändrad vattenförsörjning eller 
avloppshantering och möjlighet för anslutning till allmän VA-försörjning (via 
överföringsledning) i de områden i kommunen som utgör VA-planområden.   

Manualen redovisar nedanstående moment. Tillvägagångssätt för avgränsning av 
VA planområden eller vilket underlag som behövs för att utföra bedömningarna 
redovisas inte här. 
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2. Bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning eller 
avloppshantering 
De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som 
tillsammans bildar områdets ”behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering”. 
Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta med. 
Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-försörjning eller 
andra förbättrande åtgärder. Bedömningen omfattar de bebyggelsegrupper som identifierats i 
GIS-analysen över fastigheter med enskild försörjning. Analysen omfattar bebyggelsegrupper där 
20 eller fler hus ligger med minst 150 meters avstånd till varandra.   

Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med 
underkriterier enligt figuren nedan. I områden där VA-föreningar bildats för att ordna med 
försörjning av dricksvatten och/eller spillvatten kan det reella behovet vara lägre än om 
föreningen inte funnits. Denna aspekt påverkar dock inte behovsbedömningen i grunden, men 
behöver beaktas vid den slutliga klassningen av olika VA-planområden. I modellen finns därför 
utrymme att ange om det förekommer någon form av VA-förening i områdena.  

  

 

  

Behov

Samhälle

Antal 
Hushåll

Bebyggelse
-tryck

Miljö

Recipientens 
känslighet

Utsläpp av 
spillvatten

Hälsa

Vatten-
kvalitet

Tillgång till 
vatten
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2.1. Samhälle  
Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier, antalet hushåll och bebyggelsetryck. I förarbetet till 
lag (2016:412) om allmänna vattentjänster har man ansett att ett antal av 20–30 fastigheter kan 
tänkas utgöra ett antagbart minimum för att bebyggelsen ska anses som samlad. I denna analys 
har man därav satt detta intervall som en lägsta nivå för att ett område ska utgöra ett VA-
planområde. 

 

Antalet hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området innefattar >51 hushåll  

++ Området innefattar 31–50 hushåll 

+ Området innefattar 20–30 hushåll  

 

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av politiskt beslut, 
t.ex. fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 

++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas ej av politiskt 
beslut. 

+ Området har ej högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas ej av politiskt 
beslut. 

 

2.2 Miljö (avloppssituationen) 
Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient.  

Parametern, utsläpp, tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs av 
avloppsanläggningar. 

+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, eller 
området har inte de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att avloppsfrågan 
ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, eller 
området har delvis de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att 
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

+ I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar miljön 
negativt, eller området har de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att 
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.  
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Parametern, recipient, tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer: 

 +++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område eller kommunal badplats, (inom 
500 meter) eller inom fastställt/föreslaget vattenskyddsområde. Området ligger inom 100 
meter från vattendrag eller sjö som är hårt belastat av näringsämnen. Avståndet baseras på 
risk för påverkan i områden som anses särskilt känsliga och riskerar att påverka 
människors hälsa negativt. Påverkan från avloppsvatten på vattendrag eller andra 
vattenförekomster är en miljörisk 

++ Området ligger i direkt anslutning till vattenförekomst (inom 100 meter) som inte uppnår 
god ekologisk status p.g.a. övergödning, alternativt anses känslig. 

+ Området ligger utanför ovan angivna områden. 

 

2.3 Hälsa (dricksvattensituationen) 
Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.  

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller inte. 

+++ I området finns otillräcklig kapacitet. 

++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd dricksvatten.  

+ I området finns tillräcklig kapacitet. 

 

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippad med 
vattenkvaliteten. Bedömningen baseras delvis på platsens fysiska förhållanden så som 
ogynnsamma jordartsförhållanden, mindre tomter och lutning vilket skulle kunna bidra till en 
ökad risk för kontaminering av enskilda vattenbrunnar.  

+++  Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre 
kvalitetsproblem i stora delar av området.  

++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem i små 
delar av området. 

+ Mindre allvarliga problem eller inga problem finns i området. 
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3. Bedömning av möjligheten för anslutning till allmänt VA  
De faktorer som bygger upp ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas 
på de huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I 
det här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till 
den befintliga allmänna VA-anläggningen. Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i 
verktyget 

Hög kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av 
förutsättningarna eller att det är få brukare som delar på kostnaden vilket ger en låg 
kostnadstäckning. Därtill kan kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra 
intressen som kan finnas eller uppstå samt hur administrativ omständlig VA-utbyggnaden är i 
olika områden. 

Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive 
område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, dvs i vilka aspekter är möjligheten för 
VA-anslutning god (vanligtvis förknippat med lägre kostnader för VA-utbyggnad) och var är 
möjligheterna mindre goda (vilket vanligen innebär högre kostnader för VA-utbyggnad).  

Den bild som skapas av möjlighetsbedömningen kan användas som en grund för 
kostnadsberäkning. I det skede där kostnaden beräknas beaktas också sådana aspekter som har 
att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över tid. Detta 
beaktas inte vid bedömning av respektive områdes ”inneboende” möjlighet för VA-utbyggnad.  

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med 
den del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning 
och takten för VA-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla 
berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att bygga ut VA och hur 
behovet inom olika områden skiljer sig åt. 

   

Möjligheter

Avstånd till/från 
befintligt nät Bebyggelsestruktur

Avstånd mellan 
tomter Storlek på tomter

Anläggningstekniska 
förutsättningar Skyddsvärde
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3.1. Avstånd till/från befintligt nät  
Denna faktor är avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till respektive 
område från närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, varifrån dimension 
av spill- och dricksvattenledning är tillräcklig för områdets behov. Kriterier för bedömning av 
Avstånd till/från befintligt nät visas nedan. 

+++ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mindre än 500 m 

++  Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mellan 0,5 – 1,5 km 

+  Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är större än 1,5 km 

 

3.2 Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad inom 
ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd mellan 
tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de är desto 
bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av möjlighet. Enligt 
uppgifter från kommunen anses medelstorleken på tomter uppgå till 2000 m2. Modellen utgår 
därför från att det är den vanligaste tomtstorleken. Kriterier för bedömning av 
Bebyggelsestruktur visas nedan.  

Avstånd mellan tomter 

+++ Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två husrader  

++  Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en husrad 

+  Tomterna är glest belägna 

Storlek på tomter 

+++  Medelstorlek tomt <2000 m²  

++  Medelstorlek tomt> 2001 – 3000 m²  

+  Medelstorlek tomt> 3001 m² 

 

3.3 Anläggningstekniska förutsättningar 
Jordartsförhållandena och förekomst av ytligt berg inom ett område påverkar kostnad för 
markarbeten. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, dvs de geotekniska 
förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och höjdvariationer. Även 
höjdvariationerna inom området påverkar kostnaden för VA-utbyggnad. Kriterier för 
bedömning av Anläggningstekniska förutsättningar visas nedan. 

+++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma 
jordartsförhållanden och/eller avloppsvatten bedöms kunna avledas till befintligt VA med 
självfall. 
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++ Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra geotekniska 
förutsättningar och/eller avloppsvatten kan delvis ledas till befintligt VA med självfall. 

+  Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma 
jordartsförhållanden eller berg i dagen och/eller avloppsvatten bedöms behöva pumpas till 
befintligt VA. 

 

3.4 Skyddsvärde 
De skyddsvärden som finns i kommunen kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till olika 
områden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg innebär 
normalt att kostnaden ökar. I områden som innehar höga skyddsvärden kan det krävas mer 
omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana förarbeten kan bland 
annat utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden.  

Kriterier för bedömning av Skyddsvärde visas nedan. 

+++ Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad.   

++  Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en viss 
omväg.    

+  Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en 
betydande omväg.   
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Stenungsunds VA-planområden 

I denna bilaga beskrivs de VA-planområdena för dricks- och spillvatten som identifierats i 

arbetet med VA-handlingsplanen. Dessa har delats in i fyra olika kategorier utifrån områdenas 

behov av en samlad lösning för dricks- och spillvatten.  

 

Område för enskilt vatten och avlopp  

VA-bevakningsområde  

VA-utredningsområde  

VA-utbyggnadsområde  

 

 

Figur 1 Stenungsunds VA-planområden markerade i med lila cirklar. 
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VA-planområde Beskrivning 

1. Tegen I området finns en gemensamhetsanläggning för enskilt 

avlopp. Området bedöms inte ha behov att lösa VA-

försörjning i ett större sammanhang. 

2. Hällesdalen En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. Detta kan dock förändras om bebyggelsen i 

området förändras eller utökas 

3. Övre Hällesdalen En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

4. Rödmyren/Viddesgärde En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

5. Gullborga Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

6. Amdal Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

7. Kolhättan/Klätten I området finns en gemensamhetsanläggning för enskilt 

avlopp. Finns uppgifter om brist på dricksvattenkvantitet 

för en del av fastigheterna. Områdets VA-försörjning kan 

behöva lösas i ett större sammanhang genom anslutning 

till allmänt vatten och avlopp. Behov av och möjligheter 

för en allmän VA-försörjning ska utredas. 

8. Ödsmåls-Röd En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

9. Käderöd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

10.Viddesgärde En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 
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VA-planområde Beskrivning 

11.Krontofta En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. Detta kan dock förändras om bebyggelsen i 

området förändras eller utökas 

12.Kycklingedalen Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

13.Östra Skår/Talbo Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas 

14.Stora Askerön, Norra Området består till största del av fritidshus med fåtal 

permanentboende. Inom området finns en 

gemensamhetsanläggning för enskilt avlopp för ca 30 

fastigheter. Känslig recipient samt uppgifter om 

kvalitetsproblem på dricksvattnet finns. Områdets VA-

försörjning kan behöva lösas i ett större sammanhang 

genom anslutning till allmänt vatten och avlopp. Behov 

av och möjligheter för en allmän VA-försörjning ska 

utredas. 

15.Stora Askerön, Östra Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas 

16.Lasshammar Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

17.Grössbyn En del fastigheter anslutna till allmänt VA och en del 

anslutna till en gemensamhetsanläggning för dricksvatten. 

Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal samt enskild gemensam vattentäkt. 

Saneringsområde enligt tidigare VA-saneringsplan men 

befintlig täkt har inte tillräcklig kapacitet för att försörja 

området med allmänt dricksvatten. Då alternativ täkt 

behöver utredas klassas området som ett VA-

utredningsområde. Behov av och möjligheter för en 

allmän VA-försörjning ska utredas. 

18.Härgusseröd, öster om väg 650 Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal vattentäkt. Områdets VA-försörjning behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt VA. Saneringsområde enligt tidigare VA-

saneringsplan, ska vara utbyggt senast 2025. Befintlig täkt 

har tillräcklig kapacitet för att försörja den norra delen av 

området med allmänt dricksvatten. För de södra delarna 

behöver vattentillgången utredas vidare. Detta medför att 

etappvis utbyggnad inom området kan bli aktuellt. 
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VA-planområde Beskrivning 

19.Härgusseröd, väster om väg 650 Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal vattentäkt. Befintlig täkt har inte tillräcklig 

kapacitet för att försörja området med allmänt 

dricksvatten. Då alternativ täkt behöver utredas klassas 

området som ett VA-utredningsområde. Behov av och 

möjligheter för en allmän VA-försörjning ska utredas. 

20.Norra Stenungsön Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Området bedöms inte ha behov 

att lösa VA-försörjning i ett större sammanhang. Detta 

kan dock förändras om bebyggelsen i området förändras 

eller utökas 

21.Järnklätt/Kärr Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas. 

22.Norra Hallerna Områdets VA-försörjning behöver lösas i ett större 

sammanhang genom anslutning till allmänt VA då 

området är beläget nära en känslig recipient och har en 

potentiell stor påverkan på denna. Bebyggelsetrycket i 

området är högt och mer exploatering innebär påverkan 

på recipienten. VA-utbyggnad planeras i samband med 

exploatering av närliggande pågående detaljplan. 

23.Bäckmans väg Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

24.Skönhammar En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

25.Spekeröd/Kännestorp Ytterligare exploatering i området kan innebära ett behov 

av förändrad VA-försörjning. Behov av och möjlighet för 

en förändrad VA-försörjning för befintliga samt 

tillkommande fastigheter ska utredas. 

26.Grinstorp Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

27.Norra Tveten Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas. 

28.Saxeröd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  
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29.Bråland/Anerås öster om väg 

160 
En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behovet av en 

förändrad VA-försörjning behöver utredas ytterligare då 

området ligger i nära anslutning till en känslig recipient 

samt innefattar ett stort antal bostäder och ligger relativt 

nära kommunalt verksamhetsområde. 

30.Norra Anrås En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

31.Kyrkeby En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

32.Kvarnhöjden I området finns även en gemensamhetsanläggning som är 

ansluten till allmänt VA via avtal. Områdets VA-

försörjning och avloppshantering behöver lösas i ett större 

sammanhang genom anslutning till allmänt VA. 

Utbyggnad planeras i samband med exploatering av 

närliggande pågående detaljplan. 

33.Skotthed Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

34.Tortorp Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

35.Raröd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

36.Källsnäs och Källsby Områdets VA-försörjning och avloppshantering behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt VA. Saneringsområde enligt VA-saneringsplan 

genom separat beslut. Ska enligt tidigare beslut vara 

utbyggt senast 2025. Förutsätter stärkt vattenförsörjning 

genom ledning från Kungälvs kommun. 

38.Källsby Övra Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

39.Jordal Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

40.Rämma Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

41.Furudalen Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 
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42.Timmervik/Sävelycke/Baggehög Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

43.Stora Askerön Känslig recipient samt uppgifter om kvalitetsproblem på 

dricksvattnet finns. Områdets VA-försörjning behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt vatten och avlopp. Hur VA-försörjningen kan 

lösas behöver studeras vidare då området är beläget på en 

ö utan anslutande ledningar för vatten och avlopp. 

Området har därför klassats som VA-utredningsområde 

 



[Skriv här] 
 

 

 

VA-ÖVERSIKT 
 

     

 

     Del i VA-plan för Stenungsunds kommun 
 
 



 

2 
 

Stenungsunds kommun – VA-översikt 
www.stenungsund.se 

Kontaktpersoner 
 
Namn  Roll           Mailadress 
Arbetsgrupp 
Liza Nyman  VA-ingenjör, Teknik, Projektledare        liza.nyman@stenungsund.se 
Lisa Chohan-Strömner VA-ingenjör, Teknik              lisa.chohan-stromner@stenungsund.se 
Maria Alm  Miljöstrateg, Strategi och samordning     
Victoria Lind Magnusson Utvecklingsledare, Natur/Miljö,              victoria.lind.magnusson@stenungsund.se 

Strategi och samordning 
Pernilla Larsson Mark- och exploaterings ingenjör,           pernilla.larsson2@stenungsund.se 

Exploatering  
Oskar Roussakis Planarkitekt, Exploatering                
Anna Zeffer  Miljö- och hälsoskyddsinspektör,              

Bygg Miljö 
Gustav Mesaros  Bygglovshandläggare, Bygg Miljö            
Bengt Nordberg  Samordnare VA, Drift                bengt.nordberg@stenungsund.se 
Mats Pettersson  Enhetschef VA-Gata, Drift                mats.pettersson@stenungsund.se 
 
Styrgrupp 
Liza Nyman  VA-ingenjör, Teknik, Projektledare          liza.nyman@stenungsund.se 
Martin Gistell  Enhetschef, Teknik                martin.gistell@stenungsund.se 
Camilla Svensson Verksamhetschef Infrastruktur,                 camilla.svensson@stenungsund.se 

Sektor Samhällsbyggnad 
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Sammanfattning 

Syftet med den strategiska VA-plan som Stenungsunds kommun arbetar med är att tydliggöra 
hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med vattenförsörjning samt hantering av dag- och 
spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. Föreliggande VA-översikt är det första steget i 
kommunens VA-plan. Här sammanställs underlag kring hur VA-försörjningen ser ut i 
kommunen idag, både inom och utanför allmänt verksamhetsområde för VA.  
 
Stenungsunds kommun är rikt på olika naturtyper, från övergripande kustlandskap i väster till 
stora skogsområden i öster och ett bördigt jordbrukslandskap där emellan. Det finns 19 
vattenförekomster med miljökvalitetsnormer (MKN) som syftar till att säkra vattenkvalitén. En 
av vattenförekomsterna är grundvattenförekomsten i Ucklum som har god kemisk och 
kvantitativ status. Övriga vattenförekomster är ytvatten som har måttlig ekologisk status och 
som inte uppnår god kemisk status. Den främsta anledningen till att vattenförekomsterna inte 
uppnår god ekologisk status är höga halter av näringsämnen från jordbruket och/eller fysisk 
påverkan. 
 
Kommunen antog i december 2020 en ny översiktsplan. Den huvudsakliga utvecklingen 
föreslås ske i Stenungsund som huvudort, men även befintliga mindre samhällen i kommunen 
avses utvecklas. Detta för att i första hand komplettera med bostäder och funktioner som kan 
bidra till ett bredare bostadsutbud och närservice. Under prognosperioden 2015 - 2035 bedöms 
folkmängden i Stenungsunds kommun att öka från 26 000 till 35 000 personer enligt visionen 
från 2015. Två delstrategier omfattar VA-försörjning, dels att färskvattenkapaciteten (råvatten 
och produktion) ska säkerställas och ökas, dels att god status i kustvatten, sjöar och vattendrag 
ska säkerställas. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på ledningssystem, 
reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppnå miljökvalitetsnormerna. I planen 
konstateras även att det kommer krävas mer råvatten, ökad produktion av dricksvatten och ett 
utvecklat ledningsnät för att kunna försörja en växande befolkning. Att det finns en aktuell 
översiktsplan som redovisar den tänkta utvecklingen är en styrka och ett viktigt underlag för det 
vidare arbetet med VA-försörjningen. Därtill finns kommunala planer som VA-saneringsplan, 
nödvattenplan och avloppsplan samt pågående arbete med klimatanpassningsplan och 
framtagande av ny VA-taxa.  
 
Huvudvattentäkten för dricksvatten i Stenungsund är Stora Hällungen. Den bidrar med god 
tillgång på råvatten av god kvalitet. Det pågår även ett samverkansarbete med Kungälvs 
kommun gällande byggnation av en överföringsledning som ska försörja Stenungsunds 
kommun med vatten från Kungälvs vattenverk. 
 
VA-översikten beskriver kommunens förutsättningar och identifierar utmaningar och behov 
kopplat till långsiktigt hållbar VA-försörjning. Utmaningarna för kommunen är ökade lagkrav, 
ett stort drift- underhålls- och förnyelsebehov i det befintliga systemet, skydd av kommunens 
vattenresurser, klimatförändringar samt exploateringstryck med ökat behov av VA-försörjning 
som följd. De behov som uppstår för att möta utmaningarna är främst ökad kapacitet, robusthet 
samt personella resurser med rätt kompetens. Kommunens behov och utmaningar konkretiseras 
i Tabell 1. 
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Tabell 1 Sammanfattning av kommunens utmaningar och behov.  
 

Utmaning Behov 
  
Uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster  

• Kommunens ytvattenförekomster 
uppnår ej god kemisk status. 

• Kommunens ytvattenförekomster har 
måttlig ekologisk status. 

• För att uppnå god kemisk- och 
ekologisk status finns behov av lokala 
åtgärdsprogram som identifierar 
åtgärder utifrån reningsbehov. 

• VA-utbyggnadsplan samt fortsatt VA-
sanering och ökad tillsyn av enskilda 
avlopp.  

• Behov att integrera arbete med MKN i 
samhällsbyggnadsprojekt.  

• Fortsatt provtagning av vattenkvalitén. 
Vattenskyddsområden ska motsvara 
skyddsbehovet 

• Vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen motsvarar inte 
skyddsbehovet.  

• Osäkerhet kring om 
vattenskyddsområdet i Ucklum 
motsvarar skyddsbehovet. 

• Behov att uppdatera 
vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen så det motsvarar 
skyddsbehovet. 

• Behov att se över vattenskyddsområdet 
i Ucklum och uppdatera det om det 
behövs för att motsvara skyddsbehovet.   

Risk och sårbarhet  
• Yttre hotbild mot vattenförsörjningen 

inom vilken det finns flera kritiska 
beroenden.  

• Informationssäkerhet vid hantering av 
kartunderlag. 

• Utreda hanteringen av den yttre 
hotbilden och säkerhetsklassning av 
samhällsviktiga verksamheter och 
funktioner i det vidare arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalysen. 

• Utbildning och rutiner för ökad 
informationssäkerhet.   

Säkra kommunens tillgång till 
råvattenuttag 

• Det saknas tillstånd för vattenuttag i 
Ucklums och Svenshögens vattenverk.  

• I Stenungsunds vattenverk överskrider 
kommunen sitt tillstånd för vattenuttag 
och köper in ytterligare vatten från 
Vattenfall. 

• Kommunen har avtalat bort stora delar 
av sin vattendom till industrin. 

• Säkra möjligheten till vattenuttag 
genom vattendom i Ucklum och 
Svenshögen.  

• Utreda möjligheten till ökat vattenuttag 
från vattenverket i Stenungsund 

• Utreda förutsättningar kring avtalen 
med industrin. 

Säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning 

• Kommunen har ingen 
reservvattenförsörjning. 

• Kapacitet i befintliga vattenverk är nära 
maximalt utnyttjade. 

• Kommunen saknar tydlig långsiktig 
strategi för att säkra framtida 
dricksvattenförsörjning. 

• Kommunen har ingen brand- och 
släckvattenplan. 

 

• Utreda behovet av reservvatten och 
lämpliga vattenresurser som kan utgöra 
reservvattentäkter för att säkerställa en 
ökad beredskap.  

• Vattenförsörjningsplan med information 
om tillgängliga vattenresurser idag och i 
framtiden för både kommunal och 
enskild försörjning. Behovet av vatten 
ska jämföras med tillgången för att 
identifiera bristområden.  
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Utmaning Behov 
  
(Säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning) 

• Det råder osäkerhet kring vilka områden 
som är lämpade för enskild 
vattenförsörjning.  
 

• Grundvattenutredning som kartlägger 
de områden där enskild 
dricksvattenförsörjning kan bli 
problematisk pga. grundvattnets kvalitet 
och kvantitet.  

• Plan för hantering av brand- och 
släckvatten.  
 

Avloppshantering 
• Inkommande belastning till Strävlidens 

reningsverk är nära tillståndstaket. 
• Kapaciteten i Svenshögens 

avloppsreningsverk är nära fullt 
utnyttjad.  

• Hög andel tillskottsvatten till 
reningsverken. 

• Ansvar för uppströmsarbete  
 

• För Strävlidens avloppsreningsverk 
pågår arbete med att bygga ut verket 
och revidera tillståndet vilket då 
bedöms räcka till år 2045. 

• Utreda om det finns behov av ökad 
kapacitet i Svenshögens 
avloppsreningsverk. 

• Ta fram en långsiktig plan för att 
minska andelen tillskottsvatten och för 
att möta framtida krav och exploatering.   

• Definiera vad som ingår i kommunens 
uppströmsarbete och vem som ansvarar 
för det. 

Drift, underhåll och förnyelse av 
befintliga anläggningar 

• Utmaningar kopplade till drift, 
underhåll och förnyelse ökar i takt med 
att anläggningar blir äldre, nya områden 
ansluts och befolkningsmängden ökar.  

• Upprätthålla och förbättra 
anläggningars status. 

• Stort utläckage av dricksvatten i 
ledningsnätet. 

• Stor andel tillskottsvatten i 
spillvattennätet. 

• Bräddning av orenat avloppsvatten till 
recipienter. 

• Långsiktig plan med angiven 
förnyelsetakt för att upprätthålla och 
förbättra anläggningarnas status.   

• Åtgärder för att minska utläckage av 
dricksvatten, minska andelen 
tillskottsvatten i spillvattennätet samt 
bräddning till recipienten. 

Dagvattenhantering 
• Statusen på dagvattensystemet är oklar 

och det förekommer sannolikt 
kapacitetsbrist. 

• Oklar ansvarsfördelning vid planering, 
genomförande samt drift och underhåll.  

• Ökad exploatering och 
klimatförändringar leder till ökad 
avrinning samtidigt som befintliga 
system dimensionerats utifrån äldre 
krav.  

• En dagvattenplan med tydlig 
ansvarsfördelning och åtgärdsplanering 
som samordnas med pågående 
klimatanpassningsplan.  

• Utreda dagvattnets påverkan på 
vattenförekomsterna. Se över vilka 
vattenförekomster som påverkas av 
urban markanvändning och var det finns 
ett beting för dagvatten.  

• Tydliggöra behov av fördröjning och 
rening.  
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Utmaning Behov 
 
(Dagvattenhantering) 

• Högre krav på kvalitet, kvantitet samt 
hänsyn till klimatförändringar i 
dagvattenhanteringen. 

 
• Fortsätta arbetet med separering av 

ledningsnätet 
• Uppdatera kartunderlag och vid behov 

uppdatera verksamhetsområden för VA 
så det framgår när dagvatten ingår och 
inte. 

 
  
VA-utbyggnadsplan 

• Det saknas kommunövergripande VA-
utbyggnadsplan som innehåller såväl 
befintliga områden i behov av sanering 
som beslutade exploateringsområden.  

• Det saknas underlag för att bedöma vilka 
områden som är lämpade för enskilt VA.  

• Det saknas allmänt VA i områden som 
planeras för exploatering.  

• Ny exploatering är resurskrävande och 
resulterar i att utbyggnad till befintliga 
områden inte prioriteras.  
 

• Planering och uppföljning avseende 
exploateringsområdens och 
omvandlingsområdens eventuella behov 
av VA-utbyggnad. Samhällsutvecklingen 
avseende nya exploateringsområden, 
förtätning, övergång mot fler 
permanentbostäder ska tas med i 
planeringen för VA-utbyggnad. 

• Fortsatt arbete med VA-sanering.  
• Underlag för bedömning av 

förutsättningar för enskilt VA. 

Aktualisering av befintliga styrande 
dokument 

• Det finns flera styrande dokument som 
behöver aktualiseras med jämna 
mellanrum. 
 

• Behov att implementera och följa upp 
kommunens styrande dokument i en 
rullande process. 
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1 Inledning 

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller vattenförsörjning och hantering av 
dag- och spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. I HaV:s sammanställning1 av de ökade 
kraven på kommunerna framgår att hälften av Sveriges sjöar och vattendrag inte klarar kraven 
för god vattenstatus enligt vattendirektivet. Grundvatten riskerar att förorenas och 
överexploateras. Övergödning på grund av för stora utsläpp av fosfor och kväve är ett stort 
problem både i sjöar och i hav. Klimatförändringar medför ökad nederbörd och kraftigare regn 
men även mer frekventa perioder av torka och mer extrema temperaturer (vilket kan påverka 
tillgången och kvalitén på råvattnet). Torka kan leda till vattenbrist och översvämningar kan 
leda till utsläpp av spillvatten via bräddning, översvämning av betesmark och därmed ökad risk 
för att dricksvatten och badvatten förorenas av virus, bakterier och parasiter. Utanför tätorterna 
behöver ett stort antal enskilda avlopp åtgärdas av både hälso- och miljöskäl. Skyddet av 
Sveriges vattentäkter behöver stärkas, utsläppen av spillvatten minska och 
dagvattenhanteringen göras mer långsiktigt hållbar. 
 
Stenungsunds kommun arbetar med att ta fram en strategisk VA-plan som ska förankras 
politiskt. I VA-planen ska det tydliggöras hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med VA-
försörjningen. Genom att ge en tydlig riktning i arbetet med VA-försörjning ska planen utgöra 
ett budgetunderlag och stötta tjänstemännen i det dagliga arbetet.  
 
Arbetet med VA-planen resulterar i dokument som ska hållas levande genom regelbundna 
uppdateringar. Arbetet resulterar även i en process som leder till förankring inom politiken och 
förvaltningsövergripande samarbete inom berörda avdelningar på kommunen. Arbetet med VA-
planen kräver till en början extra resurser men leder på sikt till att åtgärder kan genomföras på 
ett mer effektivt sätt. Med VA-planen kommer kommunen uppnå en effektivare hantering av 
VA-frågor, tillgodose invånarnas behov samt bidra i arbetet mot de nationella miljömålen och 
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten.  

1.1 Arbetsmetod och VA-planens olika delar 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 

 
1 Vägledning för kommunal VA planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. 
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Under Uppstarten sammankallas arbetsgrupp och styrgrupp. Projektets ramar definieras och 
arbetet förankras politiskt. Därefter beskrivs nuläget för hela kommunens VA-försörjning i 
föreliggande VA-översikt. I VA-översikten beskrivs metodiken bakom det strategiska VA-
planarbetet samt kommunens förutsättningar, styrkor och utmaningar gällande VA-
försörjningen. VA-översikten presenterar kommunens nuläge och ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. Med utgångspunkt i denna VA-översikt ska en VA-policy tas fram. I VA-
policyn definieras en gemensam målbild och ställningstaganden 
som kommunen ska arbeta mot för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Utifrån VA- 
översiktens nuläge och VA-policyns målbild och ställningstaganden ska de åtgärder som krävs 
identifieras och dokumenteras i kommunens VA- handlingsplanen. Varje åtgärd ska ha en 
ansvarig enhet och tidplan för att underlätta kontinuerlig och långsiktig implementering och 
genomförande av arbetssätt och åtgärder.   
  
Planering av VA-försörjning är en samhällsbyggnadsfråga som berör flera av kommunens 
verksamheter och förvaltningar. Därför har VA-översikten tagits fram av en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsammans med konsulter från Sweco. Arbetsmetodiken 
utgår från HaV:s vägledning för kommunal VA- planering2 vilken myndigheten tagit fram mot 
bakgrund av Åtgärdsprogram 2016–2021 där det framgår att ”kommunerna ska upprätta och 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas”.  

1.2 VA-översiktens syfte och mål 
Syftet med VA- översikten är att sammanställa och kommunicera nuläget inom kommunens 
VA-försörjning för såväl kommunala som enskilda anläggningar. Här presenteras det aktuella 
kunskapsläget tillsammans med naturgivna förutsättningar, befolkningsprognos och framtida 
bebyggelseplaner vilket tydliggör kommunens förutsättningar. Utifrån dessa förutsättningar 
identifieras de styrkor och utmaningar som finns kopplat till en hållbar VA-försörjning.  
 
VA-översikten baseras på tillgänglig information som tillhandahållits av kommunens 
tjänstemän samt underlag från offentliga källor. I den mån underlaget behöver kompletteras ska 
detta belysas (inte utredas) i VA-översikten.  
 
Genom att tydliggöra nuläget skapas en gemensam utgångspunkt för politiker och tjänstemän. 
Den kommer senare ligga till grund för de strategiska beslut som utgör ställningstaganden i 
kommande VA-policy samt val och prioriteringar som görs i kommande VA-handlingsplan.  

1.3 Läsanvisning 
VA-översikten inleds med ett kapitel om de lagar, mål och politiska beslut som påverkar arbetet 
med strategisk VA-planering (se kapitel 2). Därefter presenteras Stenungsunds naturgivna 
förutsättningar, övergripande organisation och ansvarsfördelning i frågor som rör VA-
försörjning (se kapitel 3).  I kapitel 4 beskrivs allmän VA-försörjning, i kapitel 5 beskrivs 
dagvatten och skyfallshanteringen och i kapitel 6 beskrivs enskild VA-försörjning. Under 
respektive kapitel identifieras kommunens förutsättningar, styrkor och utmaningar inom 
respektive område. För en ordlista med beskrivning av de begreppen som används i dokumentet 
hänvisas till Bilaga 1. 

 
2 Vägledning för kommunal VA planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. 
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2 Globala och nationella mål och lagstiftning 

2.1 De globala målen och Sveriges miljömål 
FN har beslutat om globala mål för hållbar utveckling som syftar till att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa 
klimatkrisen till år 2030 (Agenda 2030). Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med att 
ställa om till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Hållbar VA-försörjning 
bidrar till flera av de 17 globala målen, se Figur 2. 
 

 
I det nationella arbetet för att uppnå den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 har Sverige 
tagit fram 16 miljömål3.  De nationella miljömålen med stark koppling till VA-planen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• God bebyggd miljö 

 
I januari 2021 beslutade regeringen om två nya etappmål för dagvatten samt ett uppdrag till 
Naturvårdsverket att ta fram vägledning för hållbar dagvattenhantering. Det första etappmålet, 
Etappmål om dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse, innebär att samtliga svenska 
kommuner senast 2023 har integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny 
bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Enligt det andra etappmålet,  
 
Etappmål om dagvattenhantering i befintlig bebyggelse, ska de kommuner, med risk för 
betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, 

 
3 Mer information om miljömålen, preciseringar och etappmål kan fås från Miljömålsportalen www.miljomal.se 
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senast 2025 genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar 
dagvattenhantering samt även påbörjat arbetet med att genomföra planerna. 
 

2.2 Ramdirektivet för vatten och den svenska vattenförvaltningen 
Den svenska vattenförvaltningen bygger på EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) som 
antogs av alla medlemsländer i EU år 2000. Direktivet ska bidra till systematiskt arbete för att 
bevara och förbättra EU:s vatten. Vattendirektivet presenterar en lägsta nivå gällande kvalitet 
och tillgång på vatten som inte får underskridas. Vattenförvaltningens syfte är att samhället ska 
arbeta med helhetssyn och avrinningsområdesfokus i vattenrelaterade frågor.  
 
Vattenförvaltningen omfattar både ytvatten (sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten) och 
grundvatten. Målet med vattenförvaltningen är att uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster. Det innebär att både tillgången och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet 
är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. I 
åtgärdsprogrammet för Västerhavet4, som Stenungsunds kommun tillhör, åläggs kommuner att 
utföra åtta åtgärder för att bidra till förbättrad vattenstatus. De åtgärderna som har tydligast 
koppling till VA-planeringen har sammanfattats nedan:  
 

• Prioritera och genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och avloppsreningsverk i 
anslutning till vattenförekomster med hög belastning av näringsämnen eller särskilt 
förorenande ämnen.  

• Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom att prioritera tillsyn av 
enskilda avlopp i näringsämneskänsliga områden samt ställa krav på begränsade utsläpp 
av fosfor och kväve i dessa områden.  

• Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen genom att:  

- skydda allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn. 

- se över och vid behov revidera vattenskyddsområden som inrättats före 
miljöbalkens införande. 

- bedriva systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden. 

- uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner. 

- tillse att tillstånd för vattenuttag finns för allmänna yt-och grundvattentäkter. 

• Genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så 
att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

• Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas. 

• Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på 
kvantitet och kvalitet för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

 
4 Åtgärdsprogram 2016–2021 Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys, 
Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
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2.3 Regeringens etappmål för dagvattenhanteringen 
Regeringen har beslutat om två nya etappmål för dagvatten samt ett uppdrag till 
Naturvårdsverket att ta fram vägledning för hållbar dagvattenhantering. Etappmålen innebär 
bland annat att alla kommuner senast 2023 ska ha integrerat en hållbar dagvattenhantering i 
planläggning av ny bebyggelse. Beslutet fattades den 28 januari 2021 och har två huvudsakliga 
fokus:  

1. Anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

2. Minska belastningen av föroreningar på lokala vattenförekomster. 

Det första etappmålet rör hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid 
påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Med hållbar dagvattenhantering avses en hantering 
som minskar dagvattenavrinningen i samhället. I första hand bör uppkomsten av ytavrinning i 
bebyggda miljöer förebyggas exempelvis genom att minska andelen hårdgjorda ytor. 
 
Det andra etappmålet beskriver att kommuner med risk för betydande påverkan av dagvatten på 
mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, ska genomföra en kartläggning samt 
ta fram en handlingsplan för hållbar dagvattenhantering. Kartläggningen och handlingsplanen 
ska vara framtagna samt arbete med att genomföra planerna ska ha påbörjats senast år 2025. 
 
Den nationella vägledning för hållbar dagvattenhantering, som Naturvårdsverket har i uppdrag 
att ta fram, syftar till att stötta kommunernas och andra aktörers arbete med att integrera en 
hållbar dagvattenhantering. Vägledningen omfattar stöd vid planläggning av ny bebyggelse och 
vid märkbara ändringar av befintlig bebyggelse.  
 

2.4 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 
 
Alla kommuner måste hantera frågan om ansvaret för att lösa VA-försörjningen i ett större 
sammanhang med en allmän VA-anläggning. Detta är ett krav som följer av 6 § i LAV 
(2006:412): 
 

”6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 
För att kommunen ska vara skyldig att införliva ett nytt område i sitt verksamhetsområde för 
vattentjänster, ska det alltså föreligga ett behov av att i ett större sammanhang ordna med 
vattenförsörjning, spill- och/eller dagvattenhantering.  
 
Det betyder att om ett antal fastigheter, i ett större sammanhang, har behov av dricksvatten, 
spillvatten eller dagvattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö är 
kommunen skyldig att införliva detta område i verksamhetsområde för den aktuella tjänsten. 
Om inte kommunen beslutar om utökning av verksamhetsområdet kan länsstyrelsen förelägga 
kommunen att uppfylla sina plikter med stöd i 51 § vattentjänstlagen. 
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I LAV regleras även VA-taxan. När en kommun erbjuder dricksvatten-, spillvatten eller 
dagvattentjänster inom den kommunala verksamheten ska självkostnadsprincipen råda. Det 
innebär att brukarna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för 
verksamheten.  
2.4.1 Allmänna bestämmelser VA (ABVA) 
ABVA är bestämmelser som reglerar ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och 
fastighetsägaren vid användning av allmänna dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.  
Stenungsunds kommuns ABVA 075 fastställdes av kommunfullmäktige den 9 jan 2008.  
 

2.5 Miljöbalken 
Miljöbalken (SFS1998:808) reglerar flera vatten- och avloppsrelaterade frågeställningar så som 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, skyddsområde för vattentäkt och annat skydd av 
vatten, samt bestämmelser om vattenverksamhet. 
 
Enligt miljöbalken är det en olägenhet för människors hälsa att inte ha tillgång till rent vatten. 
Av miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet, att lämpliga 
avloppsanordningar ska utföras och att avloppsvatten ska omhändertas utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken är allt dagvatten som leds bort inom ett 
detaljplaneområde, som inte görs för en eller några enstaka fastigheters räkning, avloppsvatten.  
 
Oavsett vem som är huvudman för en avloppsanläggning (VA-huvudmannen, en 
samfällighetsförening eller en enskild privatperson) så är det alltid miljöbalkens krav som 
kommer att bestämma miljö-, hälso-, och resurshushållningsprestandan. Miljöbalken reglerar 
även avloppsvatten från miljöfarliga verksamheter som till exempel sköljvatten från en 
rengöringsprocess. Utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet som ska ske så att 
olägenhet ej uppstår.  
 
Myndigheter och kommuner ska säkerställa att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken 
alltid beaktas vid planering och planläggning, handläggning av miljöärenden, tillsyn och i 
föreskrifter.  
 

2.6 Plan och bygglagen 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. I de kommunala planerna (översiktsplan, detaljplaner och 
områdesbestämmelser) görs en avvägning mellan olika intressen och beslut fattas om hur mark- 
och vattenområden får användas inom kommunen.  
 
Mark och vatten ska användas till det som de är mest lämpade för och vid planering och 
byggande ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen. Till exempel ska 
lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till möjligheter för vattenförsörjning och 
avloppshantering utan att yt- och grundvatten påverkas negativt av föroreningar. 

 
5 https://www.stenungsund.se/download/18.5d77a493151384cd62ab64c/1507884082769/ABVA%202009.pdf 
 

https://www.stenungsund.se/download/18.5d77a493151384cd62ab64c/1507884082769/ABVA%202009.pdf
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2.7 Livsmedelslagen 
Livsmedelslagen (SFS 2006:804) syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Med livsmedel jämställs i 
lagen dricksvatten, från den punkt där det tas in i vattenverket till den punkt där värdena ska 
iakttas enligt rådets direktiv (98/83/EG). Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
omfattar hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten (SLVFS 2001:30), oavsett om 
hanteringen ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.  
 
Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning: 
• som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller  
• som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten 
• samt dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller 

offentlig verksamhet, oavsett verksamhetens storlek. 
 

2.8 Anläggningslagen 
Där VA-huvudmannen inte har skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde har kommunen 
lämnat över ansvaret för VA-försörjningen till den enskilda fastighetsägaren. VA-försörjningen 
kan då lösas genom t.ex. en gemensamhetsanläggning. Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
reglerar organisation av gemensamhetsanläggningar. 
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3 Stenungsunds kommun 

Stenungsunds kommun är belägen vid Västerhavet, i södra delen av Bohuslän i Västra 
Götalands Län. Kommunen har drygt 27 000 invånare med en landyta på 252 km2. Kommunen 
gränsar till 5 kommuner; Lilla Edet, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla. 
 

 

3.1 Kommunens planer och strategier 
3.1.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen (ÖP) beskriver hur kommunen på lång sikt önskar använda mark- och 
vattenområden och utveckla bebyggelsen, se Figur 4. I översiktsplanen ska också avvägningar 
göras mellan olika allmänna intressen. En stor del av de frågeställningar som aktualiseras i VA-
planeringen är direkt kopplade till stadsutveckling och annan samlad bebyggelse men också till 
enstaka byggnader. Utifrån plan- och bygglagens portalparagraf ska ny utveckling ske på mark 
som är lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan till exempel gälla möjligheter att ordna en 
hållbar VA-försörjning. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige i Stenungsund en ny översiktsplan, ÖP2020. 
Planförslagets huvudstrategi är att utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan 
bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. Utifrån det visionära målet för 
Stenungsund 2035 som ”det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan 
och naturen i centrum” har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram.  
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Figur 4 Förslag till utveckling i Stenungsund enligt Översiktsplanen 2020-antagandehandling 
 
Med beaktande av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 (samverkansprojekt för 
utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen) föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds 
tätort såsom huvudort i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga mindre 
samhällen. Syftet är att i första hand komplettera med bostäder och funktioner som kan bidra till 
ett bredare bostadsutbud och närservice för att underlätta vardagen för de boende och leda till 
ett minskat behov av resor. Under prognosperioden 2015 - 2035 bedöms folkmängden i 
Stenungsunds kommun att öka från 26 000 till 35 000 personer enligt visionen från 2015.  
 
Översiktsplanen omfattar ett antal delstrategier hur önskad utveckling i kommunen ska uppnås. 
Två av dessa strategier omfattar VA-försörjning: 

• Säkerställ och öka färskvattenkapaciteten 
- Tillgången på färskvatten (råvatten och produktion) stärks, bland annat genom 

samarbete med Kungälvs kommun. 
- Vattenkvaliteten i ytvattentäkt Stora Hällungen värnas 

 
• Säkerställ god status och kvalitet i kustvatten, sjöar och vattendrag  

- Havsvattnets kvalitet säkerställs genom medverkan till fortsatt sanering av 
bebyggelseområden med VA-problem i kustområdet samt åtgärder för att fånga 
upp närsalter från jordbruksmark.  
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- De högproduktiva grundområdena i kustområdena skyddas från 
exploatering/åtgärder 

 
Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl ledningssystem som 
reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Kommunens 
målsättning innebär bland annat att:  

• försiktighet ska gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar avloppslösning, 
och där kommunalt avlopp inte planeras att byggas ut,  

• ny bebyggelse i anslutning till tätorter och tätbebyggda områden successivt bör anslutas 
till kommunalt avlopp, 

• samordning med befintlig bebyggelse ska eftersträvas. 
 
I översiktsplanen konstateras det också att för att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt 
Vision 2035 krävs mer råvatten och en ökad produktion av dricksvatten samt ett förstärkt 
ledningsnät. För den fortsatta planeringen uppmärksammas därmed behovet av att formulera 
och samordna övergripande strategier i en aktuell VA-plan.  
 
3.1.2 Klimatanpassning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut kring skydd mot stigande vattennivåer (Dnr: KS 
2020/958). Där framgår att kommunen ska skydda byggnader i nya detaljplaner genom att 
planera dessa med golvnivåer högre än +2,8 meter (prioriterade vägar +2,1 meter) över normal 
havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds 
centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år 2070 och ska skydda innanförliggande ytor för 
havsnivåer på +2,6 meter över havet. 
 
Det pågår även ett arbete med en klimatanpassningsplan som ska hantera både stigande vatten 
och skyfall. Klimatanpassningsplanen handläggs som ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan. 
  
3.1.3 VA-saneringsplan 
I Stenungsund finns ett högt exploateringstryck vilket leder till förtätning i äldre 
fritidshusområden utan tillgång till kommunalt VA. I dessa områden är VA-systemen dels 
föråldrade dels dimensionerade enligt äldre krav och utifrån andra förutsättningar avseende till 
exempel säsongsutnyttjande och hårdgörandegrad. Därför antog kommunen en VA-
saneringsplan i mars 2015.  
 
Syftet med VA-saneringsplanen är att skapa ett underlag för kommunens planering av VA-
utbyggnad i områden i behov av sanering. I arbetet med VA-saneringsplanen kartlades några 
områden där VA-sanering bör anordnas genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde. 
Dessa områden är tidsatta och ska vara slutförda 2025. Planen har även använts som ett 
vägledande dokument vid prövning av enskilda anslutningsärenden. I dagsläget planläggs VA-
utbyggnad utifrån beslutad VA-saneringsplan samt vid exploateringar av nya detaljplaner där 
politiken har en påverkande roll för prioritering av resurser och tidsplan. 
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3.1.4 Nödvattenplan 
Det finns en nödvattenplan beslutad av kommunfullmäktige 2017. Nödvattenplanen ska fungera 
som en ”krisplan” och höja beredskapen inför en eventuell störning av 
dricksvattenförsörjningen i kommunen.  
 
Nödvattenförsörjningen utgörs av tankförsörjning som är en oregelbunden och kortsiktig 
lösning i en nödsituation. Utöver tillgängliga tankar har kommunen kontakt med GR-regionen 
för samarbete i krissituation och den nationella vattenkatastrofgruppens tjänst, VAKA, som kan 
användas vid behov. 
 
I nödvattenplanen framgår att kommunen 2017 hade materiella och personella resurser för ett 
avbrott i ett enskilt samhälle eller en enskild kommundel i upp till tre dygn. Därefter kan det 
krävas hjälp av externa resurser för att klara försörjningen av nödvatten. Vid avbrott i 
vattenförsörjningen inom hela det område som försörjs av Stenungsunds vattenverk (centrala 
och södra kommundelarna samt Ödsmål/Näs) blir tillgången till tankar direkt ett problem och 
externa resurser behöver kopplas in. Beroende på var avbrottet är lokaliserat kan vattentornet 
med en volym på ca 2000 m3 vara en viktig resurs. 
 
3.1.5 Avloppsplan 
Det finns sedan tidigare en avloppsplan i kommunen. Den är en riktlinje som beslutats av 
kommunstyrelsen 2014-05-26. Planen är framtagen för att visa vilka riktlinjer och mål 
Stenungsund kommun har i frågan om enskilda avlopp, underlätta för miljöhandläggaren att 
fatta likvärdiga och rättvisa beslut, samt att planen ska kunna användas som ett verktyg för att 
uppnå god ekologisk status på alla sina vattenförekomster. Avsteg från planen prövas av 
Tekniska myndighetsnämnden. 
 
Planen ska tillämpas vid handläggning av ansökningar om tillstånd för att anlägga och ändra 
enskilda avlopp dimensionerade för upp till 5 hushåll: 25 pe (personekvivalenter). I 
avloppsplanen framgår att det råder krav på hög skyddsnivå i hela kommunen både avseende 
hälsoskydd och miljöskydd.  
 
För närvarande pågår arbete för att ta fram en gemensam avloppsplan tillsammans med 
grannkommunerna Tjörn och Orust. Det är viktigt att arbetet med den gemensamma 
avloppsplanen samordnas med den strategiska VA-planen.  
 
3.1.6 Topografi och geologi 
Stenungsunds kommun utgörs övergripande av ett flackt kustlandskap i väster, stora skogs- och 
vildmarksområden i öster samt ett bördigt jordbrukslandskap däremellan. Kommunen är 
därmed rik på olika naturtyper. I Bilaga 2 presenteras kommunens topografi. Där markeras även 
de större lågpunkterna (även kallat instängda områden). Från dessa områden kan vatten inte 
avrinna med självfall vilket medför ökad risk för översvämning.    
 
I kommunen är de äldsta kända avlagringarna i mark bildade under den senaste istidens 
slutskede. Isavsmältningen över området påbörjades för cirka 13 000 år sedan och alla 
grusförekomster i kommunen är israndsbildningar som byggts upp av isälvssediment (block, 
sten, grus, sand och mo). De innehåller även i varierande utsträckning morän eller lera. Morän 
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återfinns endast sparsamt som ett tunt täcke inom kommunens höjdområden. Sammanhängande 
moräntäcken finns främst i kommunens norra del, se Bilaga 3 Jordartskarta. 
  
3.1.7 Klimat 
Risken för skyfall och höga vattennivåer ökar i ett förändrat klimat. I händelse av skyfall 
avrinner vatten på markytan längs lågstråk och ansamlas i lågpunkter (även kallat instängda 
områden). Dessa områden utgör en risk eftersom vatten riskerar att bli stående med skador på 
byggnader och begränsad framkomlighet som följd. I dagsläget finns ingen heltäckande 
skyfallskartering för hela kommunen men ett arbete pågår med att se över de centrala delarna 
av Stenungsund. I Bilaga 2 presenteras större lågpunkter som finns i kommunens kartlager.  
 
Efter omfattande regn och stormar kan vattnet i vissa vattendrag och åar i kommunen stiga så 
mycket att stränderna översvämmas. Vid extrema högvattenstånd i havet och vid stigande 
havsnivå översvämmas vissa kajer och hamnar, bryggområden, parkeringsplatser och andra lågt 
belägna områden. Dessa högvattenstånd har hittills inte förorsakat några mer omfattande skador 
på byggnader eller annan egendom i kommunen. Tillfällena med höga vattenstånd i havet har 
dock uppmärksammats i kommunen. 
 
I kommunens kartportal och Bilaga 4 Stigande vatten finns en redovisning av stigande 
vattennivåer som kartlägger översvämningsrisken i kustområdet. Där presenteras beräknat 
högsta högvatten i dagens klimat och översvämningszoner enligt Stigande vatten, 
Länsstyrelsens handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från 2011. 
Översvämningsnivåer kategoriseras i olika zoner där zon 1 har lägst risk för översvämning och 
zon 4 högst risk för översvämning:  

• Zon 1:> 3,6 m 
• Zon 2: 3,1–3,6 m 
• Zon 3: 2,6–3,1 m 
• Zon 4: 2,6 m (högsta högvattenscenario i framtida klimat) 
• Högvatten i dagens klimat: 0–1,875 m 

 
Stenungsunds centrum utefter sundet mot Stenungsön ligger på utfyllt område med marknivåer 
på cirka + 2,0 meter. Olika åtgärder kommer att behöva vidtas i framtiden som skydd mot 
stigande vatten. En reglering av vattenområdet i sundet mellan Stenungsund och Stenungsön 
kan komma att aktualiseras framöver. I samband med att samhällen skyddas mot stigande 
vatten uppförs ofta barriärer mellan samhället och recipienten. Barriärer skyddar mot stigande 
vatten men kan orsaka problem med avledning av skyfall då barriärerna skapar instängda 
områden från vilka vatten inte kan avrinna till recipienten.  
 
3.1.8 Recipienter 
I Stenungsunds kommun finns nitton vattenförekomster med miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att säkra vattenkvaliteten och omfattar ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) och grundvatten.  
 
En av kommunens vattenförekomster är grundvattenmagasinet Ucklum, som har god kemisk 
och kvantitativ status. Övriga vattenförekomster är ytvatten och av dessa uppnår inga god 
kemisk status och samtliga har måttlig ekologisk status, se Figur 5. 
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Figur 5 Utdrag från VISS (2021-03-16) där Stenungsunds kommun är markerad med blått. Gult indikerar måttlig ekologisk 
status, rött indikerar uppnår ej god kemisk status och grönt indikerar god kemisk status och god kvantitativ status.  
 
För de fyra fjordområdena, Hake fjord, Askeröfjorden, Havstensfjorden och Halsefjorden gäller 
att åtgärder måste vidtas på samtliga för att uppnå god ekologisk status till 2027. Även för de 
övriga vattendragen krävs åtgärder i varierande grad för att de ska uppnå god ekologisk status.  
 
De huvudsakliga orsakerna till att vattenförekomster i kommunen inte uppnår god ekologisk 
status är för höga halter av näringsämnen. Näringsämnena kan spridas från till exempel industri, 
lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också hamna i miljön genom nedfall 
från luften av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, kraftverk och lantbruk. De 
näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land sköljs så småningom ut 
och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen i havet.  
 
I Västerhavsdistriktet finns åtgärdsområden (huvudavrinningsområden) som berör 
Stenungsunds kommun. Det finns en kalkningsplan för Stenungsunds kommun där sjöar och 
vattendrag i Svartedalen kalkas varje höst för att höja pH. Tidigare sköttes kalkningen av 
kommunen men sedan ett par år tillbaka har ansvaret övergått till Göteborgsregionen.  
 
Sedan slutet av 1980-talet har vattenprovtagning utförts i sju åar i kommunen. Provtagningen 
sker på uppdrag av Länsstyrelsen som bekostar analyserna. De vattendrag som provtas från och 
med 2021 är: Ödsmålsån, Norumsån, Jörlandaån och Anråse å. Tidigare ingick även Lerån, 
Porsån och Rördalsån. Vilka ingår i Anråse ås avrinningsområde. De som fortfarande ingår i 
provtagningen är de som har sitt utlopp i havet.  
 

3.2 Ansvar för VA-försörjningen 
Kommunen har en skyldighet att fördela ansvaret internt så att de krav som finns i 
vattentjänstlagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen uppfylls. Att kommunens olika 
funktioner arbetar tillsammans och att ansvarsfördelningen är tydlig är nyckeln till en 
framgångsrik VA-planering. För vissa delar av arbetet med VA-försörjningen är 
ansvarsfördelningen tydligt definierad i lagen men för andra delar är ansvarsfördelningen 
otydlig. Se Figur 6 för organisationen inom Sektor Samhällsbyggnad i Stenungsunds kommun.  
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Utöver den ansvarsfördelning som framgår i figuren är kommunstyrelsen ansvarig som VA-
huvudman för kommunens allmänna VA- och dagvattenanläggningar. Strategi och samordning 
ansvarar för de styrdokument och övergripande mål som gäller hela kommunen. Teknik 
ansvarar för denna VA-plan, arbete med vattenskyddsområden och kommande dagvattenplan. 
 
Utöver ansvariga enheter på kommunen finns Vattenfall som levererar dricksvatten till 
Stenungsunds centralort. Det finns även privata lednings- och anläggningsägarna samt 
gemensamhetsanläggningar som ansvarar för drift och underhåll av sina anläggningar.  
 
Länsstyrelsen bedriver tillsyn på Strävlidens reningsverk. Bygg Miljö bedriver tillsyn på övriga 
anmälnings - och tillståndspliktiga vatten- och reningsverken samt gemensamhetsanläggningar 
som omfattas av dricksvattenföreskrifterna.   
 

3.3 VA-taxa 
I Stenungsund pågår arbete med uppdatering av VA-taxan. Ett av syftena med detta arbete är att 
inkludera avgift för dagvatten i taxan. Avgifter för VA är fördelade på engångsavgifter 
(anläggningsavgifter) och periodiska avgifter (brukningsavgifter). Anläggningsavgifter är den 
avgift en abonnent erlägger för att ansluta sig till kommunalt VA och brukningsavgifter är den 
årliga avgiften som består av en fast del och en rörlig del som är beroende på 
vattenförbrukningen. Avgift för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark ska 
betalas av den allmänna platsmarkshållaren, för områden som ligger inom verksamhetsområde 
för dagvatten.  
 
Varje kommun sätter sina egna taxor utifrån självkostnadsprincipen. Skillnaden i avgifter beror 
främst på olika förutsättningar som påverkar kostnaderna för att hantera vatten, spillvatten och 
dagvatten. Till exempel läge, typ av bebyggelse, antal invånare, antal meter ledning per 
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abonnent, topografi, antal verksamhetsområden, antal anläggningar mm. Hur man historiskt har 
hanterat investeringskostnader spelar också in.  
 
Eftersom konstruktionen av VA-taxor är olika i olika kommuner använder man ofta typhus A 
och B för att jämföra VA-taxor mellan kommuner. (Typhus A är en enfamiljsvilla med en 
tomtstorlek på 800 m2 och en vattenförbrukning på 150 m3 per år. Typhus B är ett 
flerfamiljshus med 15 lägenheter, en tomtstorlek på 800 m2 och en vattenförbrukning på 2 000 
m3 per år.) Jämfört med riksgenomsnittet är Stenungsunds anläggningsavgift för såväl typhus A 
som B något högre än medelvärdet. Däremot är brukningsavgiften för de båda typhusen lägre 
än riksgenomsnittet.  
 
 

3.4 Styrkor och utmaningar 
 
Kommunens VA-försörjning står inför flertalet utmaningar till följd av bland annat ökade 
miljökrav. De ökade kraven kan främst kopplas till genomförandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten som införlivats i den svenska vattenförvaltningen. Lagstiftningen är det viktigaste 
styrmedlet för den allmänna VA-verksamheten och avstämning mot lagstiftningen behöver 
göras i allt planeringsarbete, både inom och utanför verksamhetsområdet.  
 
För att kunna rena spillvatten från ett växande Stenungsund enligt Vision 2035 samtidigt som 
vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag förbättras krävs åtgärder på både 
reningsanläggningar, ledningsnät samt på enskilda avlopp.  
 
I kommunens avloppsplan från 2014 framgår att det råder krav på hög skyddsnivå i hela 
kommunen både avseende hälsoskydd och miljöskydd. Enligt HaV6 bör kommunen göra en 
översiktlig bedömning av vilka områden i kommunen som bör ha hög respektive normal 
skyddsnivå. Detta för att underlätta kommunikationen med den fastighetsägare som står i 
begrepp att lämna in en ansökan. Kommunen har dock inte rätt att skriva generella föreskrifter 
om skyddsnivå för små avloppsanläggningar vilket medför att den slutliga bedömningen av 
skyddsnivå måste göras utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet. 
 
Även kraven på dagvattenhantering har höjts i och med vattendirektivet, åtgärdsprogrammen 
och regeringens etappmål för dagvattenhantering. Vid exploatering måste kommunen visa att 
planerna inte äventyrar att vattenförekomsternas möjlighet att nå miljökvalitetsnormerna. 
Utöver krav vid nybyggnation finns ett behov att se över åtgärdsbehovet i befintlig bebyggd 
miljö. Dagvattenfrågan är komplex, behöver hanteras förvaltningsövergripande och har en 
otydlig ansvarsfördelning. I Stenungsund finns ett stort behov av en kommunal dagvattenplan 
med gemensam målsättning, tydlig ansvarsfördelning och åtgärdsplan.   
 
Ett förändrat klimat påverkar VA-försörjningen i form av stigande vatten, ökad risk för torka 
samt skyfall. Ett förändrat klimat kan leda till påverkan på råvattenkvaliteten. Extrema 
väderhändelser kan påverka ledningsnätet samt vatten- och reningsverk. För att kunna uppnå en 
hållbar samhällsutveckling är hänsyn till den pågående och kommande klimatförändringen ett 

 
6 https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/vagledningar-for-provning-och-
tillsyn-av-sma-avlopp/vagledning-for-provning-av-sma-avlopp/bedomning/skyddsnivaer-och-mojlighet-att-folja-
miljokvalitetsnormer-mkn.html#h-Bedomningkravsivarjeenskiltarende 
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krav enligt flertalet mål och lagstiftningar. Allt högre krav ställs på att samhället ska bli mer 
översvämningståligt. Dessa krav behöver beaktas på strategisk nivå, tidigt i planprocessen vid 
genomförande samt följas upp så de blir utförda och följer uppställda krav.   
 
Stenungsund har en nyligen antagen översiktsplan, vilken utgör ett viktigt underlag för det 
fortsatta arbetet. Där framgår att ny bebyggelse i anslutning till tätorter och tätbebyggda 
områden successivt bör anslutas till kommunalt avlopp. Där framgår även att försiktighet ska 
gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar avloppslösning, och där kommunalt 
avlopp inte planeras att byggas ut. För de investering- och exploateringsprojekt som planeras är 
det av stor vikt att alla berörda verksamheter inom sektorn finns representerade, för att fånga 
behoven tidigt i planeringen.  
 
Då samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-försörjning är det viktigt att skapa 
sig ett ökat handlingsutrymme genom att i god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa 
en plan för kommunens VA- utbyggnad. Utan en VA-utbyggnadsplan riskerar kommunen att 
ställas inför förelägganden enligt 51 § LAV om att inrätta allmänna vattentjänster i områden där 
man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle. 
Finns ingen planering och politiskt antagen prioritering vad gäller VA-utbyggnad finns risk att 
myndigheten tar beslut utan hänsyn till övriga förutsättningar. Då minskar också kommunens 
kontroll över VA-taxans utveckling. En god VA-planering är kommunens möjlighet att själv 
påverka och styra i vilken ordning olika områden ska anslutas. För att kunna göra hållbara 
bedömningar behövs kunskap och kommunövergripande underlag som visar på platsens 
förutsättningar för enskilt VA.  
 
Även om Stenungsunds organisation är anpassad för att sköta och hantera driften av VA-
systemen behövs ytterligare investeringar och personella resurser för att hantera framtida 
utmaningar med ökade miljökrav och ett förändrat klimat. Dagens VA-organisation saknar 
tillräcklig bemanning för att möta övriga enheters behov och abonnenternas frågor. Det krävs 
insatser i form av kompetensutveckling, tid och personalkostnad att upprätta heltäckande 
underlag som underlättar VA-enhetens drift-, underhålls- och planeringsarbeten. Det finns även 
ett behov av att skapa fasta rutiner för arbetsprocesser inom kommunen. Samordningen mellan 
kommunens enheter, kommunala bolag, räddningstjänsten och Vattenfall behöver 
vidareutvecklas för bättre samförstånd och effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Ska man 
kunna hantera ökad investerings- samt exploateringstakt i kombination med utökat 
underhållsbehov krävs ytterligare resurser för projektledning inom infrastruktur. Idag är 
kommunen under uppstartsfas när det gäller att driva dessa projekt i egen regi. Hittills har 
organisationen varit beroende av externa resurser. Samtidigt är samarbetet med Vattenfall en 
utmaning för att på ett tydligt sätt kunna säkerställa leverans av dricksvatten med god kvalitet.  

Informationssäkerhet är en viktig utmaning kopplad till vattenförsörjning. Kartor över 
vattentäkter, vattenverk och distributionsanläggningar, teknisk driftinformation eller 
information om sårbarhet kan vara känslig att sammanställa beroende på omfattning, innehåll 
och detaljeringsgrad. I detta sammanhang finns motstående intressen mellan god 
informationssäkerhet och behovet av att förmedla information om risker för 
dricksvattenförsörjningen som behöver beaktas. I Stenungsund finns det rutiner för hur och i 
vilka sammanhangkartunderlag gällande VA-försörjningen får användas och distribueras. Dock 
är dessa inte förankrade på ett förvaltningsövergripande sätt. Det finns därför behov av 
kompetenshöjande insatser för att öka informationssäkerheten. 
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4 Allmän VA-försörjning 

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka områden som ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. Ett verksamhetsområde kan bestå av en eller flera av vattentjänsterna 
dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. I Bilaga 5 redovisas kommunens verksamhetsområden 
för VA. Vilken typ av tjänst som ingår i verksamhetsområdet saknas i kartunderlaget idag.  
 
Inom beslutat verksamhetsområde ansvarar VA-huvudmannen för vattenförsörjning samt 
omhändertagande av dag- och/eller spillvatten för hushållsändamål. Fastighetsägare ansvarar 
för att tillse att installationer på den egna fastigheten, fram till förbindelsepunkten fungerar och 
uppfyller kraven på säkerhet. Dessa krav är specificerade i kommunens ABVA.  
Idag är ca 60 % av kommunens invånare anslutna till kommunalt VA, se Tabell 2. Den 
kommunala VA-anläggningen består av ledningar och anläggningar för dricks-, dag- och 
spillvattenhantering enligt  Tabell 3. I Bilaga 6 ges en översiktlig bild av var kommunens 
dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk är placerade.   
 
Tabell 2. Antalet abonnenter till kommunalt VA. 

Vattentjänst Antal abonnenter (vattenmätare) Fysiska personer 
Vatten & spillvatten ca. 3 200 ca. 17 000 

 
Tabell 3. Befintliga kommunala anläggningar inom kommunen 
 

 Dricksvatten Dagvatten Spillvatten 
Ledningsnät 250 km 150 km Självfall 200 km           

Tryck 40 km 

Anläggning 6 st tryckstegringsstationer  
3 st vattenverk 

8 st pumpstationer               
5 st dagvattendammar                

49 st pumpstationer             
3 st avloppsreningsverk 

  
Figur 7 T.v. presenteras verksamhetsområden för VA och t.h. översiktlig placering av dagvattenanläggningar, 
avloppsreningsverk och vattenverk. Kartorna finns även i Bilaga 5 VA-verksamhetsområde respektive Bilaga 6 Översikt 
dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk. 
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4.1 Dricksvattenförsörjningen 
 
Dricksvattenförsörjningen i Stenungsund sker idag i huvudsak från Stora Hällungen via 
vattenverket i Stenungsund. Vattenverket ägs gemensamt av kommunen och Vattenfall, men 
sköts och drivs av Vattenfall. Utöver vattenverket i Stenungsund finns det två mindre 
kommunägda vattenverk i Svenshögen och Ucklum, se Bilaga 6. Samtliga kommunala 
vattenverk är uppkopplade till kommunens överordnade driftövervakningssystem. 
Egenkontrollprogram finns och är fastställt av tillsynsmyndigheten Bygg Miljö. 
 

Vattenvert Vattentäkt Försörjningsområde Anslutna personer 

Stenungsund 
(Vattenfall) 

Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Stenungsunds tätort, 
Ödsmål, Stora Höga och 

Jörlanda 

16 000 

Svenshögen Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Svenshögen, 
Svartehallen, Sågen 

400 

Ucklum Grössbyn grundvattentäkt Ucklum 400 

Tabell 4 Sammanställning av vattenverken i Stenungsunds kommun 
 
För att säkra det framtida dricksvattenbehovet planeras en sammankoppling med 
vattenledningsnätet i Kungälvs kommun. För att klara leverans av vatten från Kungälv till 
Stenungsund behövs en ny överföringsledning med tillhörande tryckstegring, vilken beräknas 
vara i drift 2023. Stenungsund kommer att köpa dricksvatten från Kungälv. Ett intentionsavtal 
är skrivet och preliminärt har möjligheter till försäljning av vatten från Kungälv till 
Stenungsund bedömts till ca 20 l/s och på längre sikt till ca 30 l/s.  
 
Redan idag köper Tjörns kommun vid behov vatten från Stenungsund. Det finns ett stort behov 
av ökad tillgång på dricksvatten även på Tjörn. Därför pågår en dialog kring framtida 
möjligheter att sälja vatten till Tjörn. 
 
I Stenungsund finns ett antal storförbrukare av dricksvatten, dessa redovisas i Tabell 5. Drygt 
20–30% av producerat dricksvatten tilldelas idag industrin. Den största enskilda ”förbrukaren” 
av dricksvatten inom kommunen är dock läckaget, vilket uppgick 2020 till ca 30%.  
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Tabell 5 De största vattenförbrukarna i Stenungsund 

Kund Årsförbrukning (kbm) 
Tjörns kommun 124 660 
Quality Hotel Stenungsbaden 35 223+19 869 
Borealis AB 17 000 
Inovyn Sverige AB 15 521 
Perstorp Oxo 13 422 

 
Kommunen ska kunna erbjuda dricksvatten som är hälsosamt och rent. Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten ålägger dricksvattenproducenterna att kontrollera sin verksamhet 
och analysera faror och kritiska styrpunkter när det är nödvändigt för att upprätthålla 
tillfredsställande hygien. Förfarandet för detta kallas HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point). Från 1 januari 2012 infördes egenkontrollen med HACCP som ett krav kopplat 
till dricksvattenföreskrifterna. HACCP för Stenungsunds vattenverk påbörjades under 2018. 
 
Tillgång till rent dricksvatten är avgörande för liv och hälsa, vilket innebär att 
dricksvattenförsörjningen bedöms vara en samhällsviktig verksamhet. Skulle ordinarie 
dricksvattenförsörjning slås ut finns ett akut behov att distribuera tillfälligt dricksvatten, så 
kallat nödvatten, vilket behandlas i den kommunala nödvattenplanen (se vidare 3.1.3). I 
Stenungsund utgörs nödvattenförsörjningen av tankar samt samarbete med GR-regionen och 
vattenkatastrofgruppens tjänst, VAKA. 
 
Om den ordinarie vattentäkten eller vattenverket måste tas ur drift krävs att man har ett 
alternativ för att kunna leverera vatten, så kallat reservvatten. Om vattentäkten inte kan 
användas kan man koppla in en reservvattentäkt till samma vattenverk. Finns ingen reservtäkt 
kan man koppla in ett reservvattenverk i stället. I Stenungsunds kommun finns inga 
reservvattenverk eller reservvattentäkter. 
   
4.1.1 Stenungsunds vattenverk  

Vattenverket i Stenungsund, Vetteberget, togs i drift 1991 och är det största i Stenungsunds 
kommun. Råvatten tas från Stora Hällungen som bedöms ha god kapacitet och god 
vattenkvalitet.  

Vattenfall med flera har tillstånd att leda bort vatten från Hällungen i vattendom den 24 oktober 
1969 (DA 62) i mål A4/67. Denna dom ger Vattenfall tillstånd att bortleda vatten till en mängd 
av totalt 11 miljoner kubikmeter per år. Domen delas av flera aktörer där Stenungsunds 
kommuns dom är på 1,1 miljoner kubikmeter. Tidigare var kommunens andel 4,1 miljoner 
kubikmeter per år, men kommunen har skrivit bort en del av denna mängd till industrin. Då 
behovet av vatten ökat köper nu Stenungsunds kommun in ytterligare 700 000 kubik från 
Vattenfall, vilket innebär ett totalt uttag på ca 1,8 miljoner kubikmeter per år. Verket förser 
Stenungsunds tätort, Ödsmål, Stora Höga och Jörlanda med dricksvatten. Totalt är ca 16 000 
personer i kommunen anslutna till detta vattenverk.  
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Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 16 000 pe 
• Medelproduktion: 4000 m3/d 
• Maxproduktion: 5700 m3/d 
 
Verket är modernt med hög, teknisk standard. Vattenfall har bytt ut ställverket vid 
intagspumpstationen och installerat reservkraft under hösten 2019. Kapaciteten är dock nästan 
maximalt utnyttjad och det finns i nuläget inte mer kapacitet att tillgå. Produktionskapaciteteten 
kan utökas men det krävs en omfattande tillbyggnad inne i Vattenfalls berganläggning. 

Vattenskyddsområdet för Stora Hällungen är beslutat från Länsstyrelsen 2002-10-14 (se Figur 
8). Vattenskyddsföreskriften är fastställd 2002-10-14 enligt Kungörelsen om Skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för ytvattentäkten. 

 
Figur 8 Grössbyn och Stora Hällungens vattenskyddsområden beslutade 2002 (Naturvårdsverket7, 2021) 
 
 

4.1.2 Svenshögens vattenverk 
Svenshögens vattenverk byggdes år 1957 och har därefter byggts om 1967, 1996, 2001, 2011 
och 2013. Råvatten tas från Stora Hällungen som har god kapacitet och god kvalitet på 
råvattnet.  
Verket är beläget i Svenshögens samhälle och levererar cirka 34 300 m3/år till Svenshögen. 
 
Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 400 pe  
• Maxproduktion 288m3/d 

 
Statusen på Svenshögens vattenverk är god, med en hög teknisk standard. Kapacitet finns för de 
projekt som byggs nu, saneringsområdet Svartehallen/Sågen, däremot finns det en begränsning 
för vidare utbyggnad i Svenshögen. 
 
Vattenskyddsområdet finns, se Figur 8, men det saknas tillstånd för vattenuttaget för 
Svenshögens vattenverk.  

 
7 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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4.1.3 Ucklums vattenverk 
Ucklums vattenverk anlades i början av 1950-talet. Därefter byggdes ett nytt vattenverk som 
togs i drift 2003. Vattenverket tar råvatten från grundvattentäkten Grössbyn. Ucklums tätort har 
ca 100 anslutna fastigheter (ca 400 fysiska personer) till den kommunala VA-anläggningen. 
 
Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 400 pe 
• Medelproduktion: 41,3 m3/d 
• Maxproduktion: 84 m3/d 

 
Inom Ucklum finns dels intresse att exploatera en befintlig detaljplan dels ett behov av att 
bygga ut kommunalt VA till fastigheter som idag har enskilda anläggningar. En begränsande 
faktor för utbyggnad av den kommunala Va-anläggningen är att det idag saknas tillstånd för 
vattenuttaget i grundvattentäkten. Det pågår ett arbete med att utreda kapaciteten i befintlig täkt 
samtidigt som tillstånd söks för nuvarande och framtida vattenuttag.  
 
Det finns skyddsföreskrifter för grundvattentäkt, Grössbyn, Ucklum som fastställdes av 
Kommunfullmäktige, Stenungsunds kommun den 1 december 2003, dnr: 0085/03.  
 
4.1.4 Behov och utmaningar 
Kommunens vattenbehov styrs av befolkningsmängden samt vattenbehovet hos verksamheter 
inom kommunen. Därtill kommer fler parametrar som anslutningsgrad till kommunalt VA och 
utläckage. En bedömning av vattenbehovet och tillgängliga vattenresurser bör göras både på 
kort och på lång sikt.  

Kommunen har genom Stora Hällungen god tillgång till råvatten av god kvalitet. 
Vattenkvaliteten i Stora Hällungen avses säkerställas genom att utöka vattenskyddsområdet så 
att det omfattar hela sjöns tillrinningsområde med nya och skärpta skyddsbestämmelser. Inga 
nya tillstånd för grustäktverksamhet ska medges inom tillrinningsområdet enligt 
översiktsplanen. Uppdatering av vattenskyddsområdet behöver också ske med anledning av 
VA-sanering och nytt verksamhetsområde vid Svartehallen/Sågen och Huveröd. Inom 
nuvarande skyddszon för täkten finns även flera potentiellt förorenade områden. Utredning av 
områdets föroreningar behöver inkluderas i arbetet med nya skyddsföreskrifter. Kunskap om 
hur grundvatten påverkas av ytvatten behöver också ökas. 
 
Kapaciteten i vattenverken i Stenungsund och Svenshögen är nästan maximalt utnyttjade vilket 
innebär att ytterligare anslutningar kommer innebära ett behov av utbyggnad. I Svenshögen 
saknas det tillstånd för vattenuttaget. Den som har ett tillstånd för sitt vattenuttag har tryggat sin 
vattenförsörjning. Tillståndet för vattenuttag innebär en rätt att ta vatten i enlighet med de 
villkor som kopplas till tillståndet. Den som har tillstånd till sitt vattenuttag eller annan 
vattenverksamhet har företräde i nyttjandet av vattenresursen, när det råder vattenbrist. 
 
I vattenverket i Stenungsund överskrider kommunens behov vattendomen och köper därför in 
ytterligare vatten från Vattenfall. En nyckel för att möta det ökade dricksvattenbehovet är 
möjligheten att öka kommunens andel av vattenuttag i Stora Hällungen. Tillgången på råvatten 
för dricksvattenproduktion blir därmed en avtalsfråga mellan kommunen och industrin. Av 
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producerat dricksvatten är i nuläget 20–30 % tilldelat industrin och är inte tillgängligt för VA-
kollektivet.  
 
I Ucklum är råvattentillgången under utredning och arbete pågår med ansökan om tillstånd för 
nuvarande och framtida vattenuttag. I samband med pågående arbete finns ett behov att se över 
den skyddsplan som finns för täkten och vid behov uppdatera den för att motsvara 
skyddsbehovet. 
 
Kommunen saknar reservvattentäkt och reservvattenverk. Det är avgörande för 
dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns reservvattentäkter, speciellt eftersom risk- 
och sårbarhetsanalysen betonar vikten av att arbeta för att minimera konsekvenserna vid bortfall 
av exempelvis dricksvatten. Reservtäkter är alltså en viktig fråga i beredskapsarbetet även om 
Livsmedelslagstiftningen inte innehåller krav på att en producent ska ordna alternativ 
dricksvattenförsörjning. Andra risker som omfattar dricksvattenförsörjningen, t.ex. gällande hot 
och sabotage av verk och ledningsnät bör hanteras inom ramarna för det övergripande risk- och 
sårbarhetsarbetet i kommunen. 
 
Det finns behov av planering och uppföljning avseende exploateringsområdens och 
omvandlingsområdens eventuella behov av VA-utbyggnad. Samhällsutvecklingen avseende nya 
exploateringsområden, förtätning, övergång mot fler permanentbostäder ska tas med i 
planeringen för VA-utbyggnad. På detta sätt kan kommunen ha översikt över behovet av 
ytterligare verksamhetsområde för dricksvatten och ökat vattenbehov.   
 
En stor utmaning är utläckaget av dricksvatten. En minskning av läckaget utgör en stor 
möjlighet att minska kommunens totala vattenbehov. En utmaning som kan bli både svår och 
kostsam är att lokalisera problemområdena, men med ett systematiskt arbete kan goda resultat 
uppnås. En minskning av läckaget med ca 7 – 8 % kan till exempel innebära ett minskat 
inköpsbehov om ca 120 000 kubikmeter per år från Vattenfall. Den vattenmängden kan försörja 
ca 1 800 personer. 
 
År 2014 gjordes en analys av det framtida dricksvattenbehovet i Stenungsunds kommun. 
Utifrån det underlag och de analyser som gjordes inom ramarna för detta arbete bedömdes ett 
rimligt dricksvattenbehov år 2050 vara ca 2,2–2,7 miljoner kubikmeter per år. 
Sammanställningen indikerar en kraftig ökning av vattenbehovet mellan 2015 - 2025. Redan år 
2025 kan dricksvattenbehovet för kommunen komma att uppgå till ca 2,0 miljoner m³/år.  
 
För att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt vision 2035 krävs därmed mer råvatten 
och en ökad produktion. Den planerade förstärkningen av tillgång till dricksvatten, i och med 
samarbetet med Kungälv, förbättrar leveranssäkerheten och minskar sårbarheten för störningar 
inom både råvattentillgång, produktion och distribution. Det är även positivt ur 
beredskapssynpunkt då det ger möjligheter till bättre brandpostsystem i de södra 
kommundelarna.  

Det finns behov av ytterligare arbete för att skapa en samlad bild av den framtida 
vattenförsörjningen i Stenungsund. Kommunen har ingen vattenförsörjningsplan. I en 
vattenförsörjningsplan finns normalt information om tillgängliga vattenresurser idag och flera 
generationer framåt avseende både kommunal och enskild försörjning. Där beskrivs även 
behovet av vatten idag och i framtiden. Utifrån tillgängliga resurser och identifierat behov 
identifieras bristområden (där behovet överskrider naturgivna vattenresurser av god kvalitet). I 



 

31 
 

Stenungsunds kommun – VA-översikt 
www.stenungsund.se 

vattenförsörjningsplanen prioriteras även de vattenresurser som är extra viktiga att bevara och 
skydda. Bra underlag i arbetet är de utredningar som utförts, kommunens utvecklingsdokument 
och den regionala vattenförsörjningsplanen.   

Tillgång till rent dricksvatten är även ett kritiskt beroende för att upprätthålla andra 
samhällsviktiga verksamheter inom till exempel sjukvård, storköksverksamhet, 
livsmedelsproduktion och avloppsfunktioner. Krisberedskap gällande dricksvatten handlar om 
att kunna hantera olika typer av händelser som kan påverka försörjningen negativt. I 
Stenungsunds risk- och sårbarhetsanalys (2019–2022) redovisas olika störningar som 
dricksvattenförsörjningen kan utsättas för. I huvudsak bedöms de främsta riskerna vara 
smittoutbrott, kemiska utsläpp, ledningsbrott/läckor, översvämning och skyfall, 
elavbrott/eleffektbrist samt sabotage. Utifrån analysens resultat identifieras ett antal åtgärder 
som kommunen behöver genomföra för att stärka förmågan eller minska sårbarheten i 
kommunens verksamheter. Den åtgärd som tydligast kan kopplas till dricksvatten handlar om 
att se över medel som står till förfogande för åtgärder för att minimera effekterna av bortfall av 
el och dricksvatten i samhällsviktig verksamhet. Kommunens nödvattenplan ska utlösas vid 
avbrott i vattenleverans, utslagen vattentäkt, utslaget vattenverk eller otjänligt vatten. Ett 
ytterligare behov som blir alltmer aktuellt i dagens samhälle är de yttre hot som 
dricksvattenförsörjningen står inför, t.ex. sabotage och terrorhandlingar. Hur dessa yttre hot ska 
hanteras för att säkra en god dricksvattenförsörjning behöver hanteras i det vidare arbetet med 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Detta arbete skulle med fördel också kunna omfatta en 
analys om objekten ska pekas ut enligt gällande skyddslagstiftning. Denna lagstiftning 
innehåller bestämmelser om åtgärder för förstärkt skydd för samhällsviktig verksamhet mot 
bland annat sabotage, terroristbrott och spioneri. 
 
 

4.2 Spillvattenhantering 
 
Inom Stenungsunds kommun finns tre avloppsreningsverk, Strävliden, Svenshögen och Ucklum 
(se Tabell 6 och Bilaga 6). 
 

Spillvattenanläggning Skyldighet enligt MB Tillsynsmyndighet 

Strävlidens reningsverk Tillståndsplikt (>2000 pe) Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Svenshögens reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Ucklums reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Enskilda spillvattenanläggningar 
och gemensamhetsanläggningar 

Tillståndsplikt (5–200 pe) Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Tabell 6 Tillstånds- och anmälningspliktiga spillvattenanläggningar enligt miljöbalken (MB) inom kommunen 
 
 

4.2.1 Strävlidens reningsverk 
Strävlidens reningsverk togs i drift 1970. Flera om- och tillbyggnader av verket har gjorts 
därefter, varav en större ombyggnad 1997 då verket byggdes om till Biodenipho (en process för 
biologisk fosfor- och kväverening). Verket är beläget strax utanför Stenungsunds tätort. 
Avstånd från verket till närmaste bebyggelse är ca 590 meter (Jordhammar). Recipient för det 
renade vatten är Askeröfjorden. 
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Figur 9 Strävlidens reningsverk 
 

Verket har tillstånd att belastas med 20 000 pe. Dagens inkommande belastning är nära 
tillståndstaket och därför pågår arbete med att revidera tillståndet till 28 000 pe vilket bedöms 
räcka till minst år 2045.  

Verket tar emot och renar spillvatten från Stenungsunds tätort, Ödsmål, Stora Höga och 
Jörlanda. Reningsverket tar även emot allt slam från kommunens enskilda 
spillvattenanläggningar. Det tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar 
avloppsreningsverket, ca 50% år 2020.  

Länsstyrelsen beslutade 2001 om villkor för utsläpp till vatten, bl.a. att bräddat spillvatten vid 
reningsverket ska inräknas i rikt- och gränsvärden. Strävlidens verk klarar gällande 
utsläppskrav. Processen fungerar mycket bra, men verket överskrider för närvarande sin 
dimensionering och tillståndsgivna belastning flera gånger per år. 
 
4.2.2 Svenshögens reningsverk 

Svenshögens reningsverk togs först i drift 1957, därefter byggdes en ny anläggning som togs i 
drift 2005. Verket är beläget i Svenshögen och det är endast spillvatten från Svenshögen som 
leds hit.  
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Verket ligger ca 300 meter från närmaste bebyggelse och är dimensionerat för 1000 pe. 
Belastningen uppmättes till 450 pe år 2017. Renat avloppsvatten släpps i Lilla Hällungen, 
nedströms Stora Hällungen. Eftersom Stora Hällungen är huvudvattentäkt för större delen av 
kommunen är kraven på driftssäkerhet höga. Efter utbyggnad vid Svartehallen och Sågen som 
ska anslutas till Svenshögens avloppsreningsverk är kapaciteten nära fullt utnyttjad. Det 
tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar avloppsreningsverket, ca 80% 2019. 
 
4.2.3 Ucklum reningsverk 

 
Figur 11 Ucklums reningsverk 
 
Ucklums reningsverk byggdes 1973 och är beläget strax utanför Ucklum. En ny byggnad 
uppfördes 2017. Verket ligger ca 250 meter från närmaste bebyggelse och spillvatten från 
Ucklums tätort leds hit. Verket är dimensionerat för 600 pe och belastas med ca 300 pe. 
Recipient för renat avloppsvatten är Härgusserödsån, vilken mynnar ut i Stora Hällungen. 
Eftersom Stora Hällungen är huvudvattentäkt för större delen av kommunen är kraven på 
driftssäkerhet höga. Ucklums avloppsreningsverk är i slutfasen av en stor renovering för att 
säkerställa reningsprocessen. 
Det tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar reningsverket, ca 80% 2019. Ett 
projekt pågår för att identifiera var tillskottsvattnet kommer från och ta fram en åtgärdsplan för 
att minska detta. 
 
4.2.4 Slamhantering  
Det åligger Stenungsunds kommun, som renhållningsansvarig, att ansvara för slamhanteringen 
från avloppsreningsverken. Idag hanteras inget slam inom kommunen utan detta körs till 
Renova för vidare hantering.  
Då spillvattenslam innehåller tungmetaller, kemikalier, hormoner, läkemedelsrester och 
mikroplaster har det länge varit tveksamt om materialet är lämpligt som gödning på marker där 
livsmedel odlas. Det finns idag inga nationellt fastlagda riktlinjer för slamhanteringen, vilket 
medför en svårighet att göra en långsiktig planering. Regeringen fattade 12 juli 2018 beslut om 
en ny utredning där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som 
gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs. 
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4.2.5 Behov och utmaningar 
En del i arbetet att säkerställa en god process i kommunens reningsverk är att kontinuerligt 
uppdatera och, vid behov, förstärka befintliga egenkontrollprogram. För att kunna uppnå 
beslutade miljökvalitetsnormer måste utsläpp av näringsämnen till sjöar, vattendrag och hav 
minska. I och med detta förväntas hårdare utsläppskrav för spillvattenverksamhet framöver. 
Läkemedelsrening, rening av andra persistenta ämnen (långlivade organiska föroreningar) och 
mikroplaster kan krävas i framtiden.  
 
Den höga andelen tillskottsvatten som belastar reningsverken är en stor utmaning. Det finns 
indikationer på att en av orsakerna kan vara inträngande havsvatten. Tillskottsvattnet behöver 
minska för att ge utrymme till ytterligare anslutningar, minska mängden bräddningar samt för 
att hushålla med energi och kemikalier i pumpar och i reningsprocessen. En minskning av 
mängden tillskottsvatten skulle leda till lägre energiförbrukning och driftskostnader samt till 
minskad miljöbelastning på känsliga recipienter.  
 
För Strävlidens avloppsreningsverk pågår arbete med att revidera tillståndet. Om belastningen 
till Svenshögens avloppsreningsverk ska kunna öka krävs investeringar då kapaciteten är nära 
fullt utnyttjad.   
 
 

4.3 Ledningsnätet 
 

4.3.1 Spillvatten 
Spillvattensystemen är kraftigt belastade med nederbördsberoende flöden, samt läck- och 
dränvattenflöden, sammantaget benämnda tillskottsvatten. Detta orsakar mycket bräddning och 
uppdämningar i spillvattensystemet, samt höga kostnader i form av ökad energiåtgång för 
pumpning.  
 
Ledningsnätet i Svenshögen är generellt i ett dåligt skick med hög andel tillskottsvatten till 
reningsverket. Bräddning vid situation med överbelastat system kan ske vid reningsverket samt 
vid en pumpstation. Det finns inga bräddpunkter på ledningsnätet. 
 
På Ucklums ledningsnät finns det två pumpstationer. Ledningsnätet är till stor del separerat för 
dag- och spillvatten men kombinerade ledningar finns i vissa områden. Ledningsnätets standard 
varierar och andelen tillskottsvatten till reningsverket är mycket stort. Vid regn bedöms 
tillskottsvattnet utgöra ca 80 % av inkommande mängs spillvatten till reningsverket.  
 
Ledningsnätet till Strävlidens avloppsreningsverk är dåligt och inläckage sker. 
Modellberäkningar visar att omfattande bräddning förekommer främst vid Strävliden, där en 
flödesmätare har installerats i bräddpunkten. En 5-årsplan för underhåll på ledningsnätet är 
framtagen och godkänd av länsstyrelsen. Tillskottsvatten var 2019 ca 50 % av inkommande 
mängd spillvatten.  
 
Många av pumparna på spillvattennätet bedöms vara i god status och klara dimensionerande 
flöde. Men vid stora/extrema regn blir de överbelastade vilket kan innebära uppdämning i 
ledningar och bräddning av orenat avloppsvatten till recipienten. En viktig parameter för att 
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bedöma spillvattenanläggningarnas status och funktion är om och hur bräddningar mäts eller 
registreras i spillvattenpumpstationer. I många fall finns en bräddmätning som mäter bräddade 
volymer men i en del stationer finns endast en larmfunktion på att en bräddning sker. Av 
pumpstationerna är 8 st utrustade med bräddutlopp, 13 st har nödutlopp, de övriga saknar 
möjligheter till brädd. Vid hydraulisk överbelastning till dessa pumpstationer eller vid 
driftstopp av pumparna sker då istället uppdämning uppströms i ledningsnätet. 
 
4.3.2 Dricksvatten 
Ledningssystemet klarar idag att leverera vatten utan större avbrott. Den hydrauliska 
vattenmodell som har tagits fram under 2015 håller på att uppdateras. Modellen ger kunskap 
om nuvarande kapacitet samt om det finns tillräckligt kapacitet för framtida förhållanden. 
Behovet av ytterligare reservoar utreds. 
 
Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck. Ett plötsligt rörbrott upptäcks för det mesta 
snabbt när vattnet svämmar över marken och repareras därför direkt. En mindre läcka kan dock 
pågå under lång tid utan att upptäckas och mer vatten hinner då rinna ut. Stenungsunds 
ledningssystem för dricksvatten har ett läckage som år 2020 bedömdes uppgå till ca 30%.  
 
Stenungsunds vattenreservoar har god status samt ett godkänt skalskydd. I vissa delar av 
dricksvattensystem har det varit frekvent förekommande läckor pga. bristande underhåll. 
Störningar i dricksvattensystemet dokumenteras i VA-banken. Arbete pågår även med att 
dokumentera kundklagomål eller liknade i VA-banken. 
 
4.3.3 Dagvatten 
Status och funktion av dagvattenledningsnätet är inte utredd.  
 
4.3.4 Behov och utmaningar 
Utmaningar kopplade till drift, underhåll och förnyelse ökar i takt med att anläggningar blir 
äldre, nya områden ansluts och befolkningsmängden ökar. Det behövs en långsiktig plan med 
angiven förnyelsetakt som säkerställer att befintliga anläggningars status förbättras och 
upprätthålls. Modellering av kommunens ledningsnät utförs för att simulera förändringar i VA 
systemet. I takt med fortsatt VA-sanering och kommande exploateringar krävs fortsatt arbete 
med ledningsnätsmodellen för att säkerställa att systemet klarar framtida belastning. 
 
Drift, underhåll och förnyelse minskar utläckaget från det befintliga dricksvattennätet vilket 
skapar bättre förutsättningar för kommunens framtida dricksvattenförsörjning. Det kommer 
även krävas en del investeringar i befintligt nät för att kunna försörja samhället med en ny 
matarledning för dricksvatten från Kungälv. Det kommer att behövas nya grövre 
huvudledningar och sammankoppling av befintliga huvudledningar bland annat i Jörlanda och 
Stora Höga.  
 
Drift, underhåll och förnyelse av spillvattennätet minskar andelen tillskottsvatten och därmed 
belastningen på reningsverk samt antalet bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten.  
 
Fram till år 2030 planeras det för utbyggnad av ny bebyggelse och anslutning av befintliga 
bostäder med en spillvattenavrinning motsvarande ca 5 000 personekvivalenter. Detta kan 
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innebära en ökning av medelspillvattenavrinningen med ca 10 l/s och en maximal momentan 
ökning med ca 30 l/s. En minskning av tillskottsvattenpåverkan är därför nödvändig för att 
minska bräddriskerna i systemet och för att skapa utrymme i spillvattensystemet för den 
tillkommande bebyggelsen utan att ytterligare försämra befintlig situation. 
 
Det finns även ledningssträckor som är ansträngda och där kapaciteten inte motsvarar behovet. 
Dessa måste byggas ut för att ge utrymme för ytterligare anslutningar. En sådan sträcka är 
identifierad mellan Jörlanda och Stora Höga. Denna begränsning hindrar utbyggnad och 
anslutning i de södra delarna av Stenungsund. 
 
Efter utförande av flödesmätningar och beräkningar med datormodell, samt efterföljande 
analysarbete, har förslag på åtgärder och en prioriteringsordning avseende dessa tagits fram för 
olika delområden inom Ödsmål, Jörlanda, Stora Höga och Stenungsund. Åtgärderna innebär 
mer detaljerade inventerings- och utredningsarbeten för de olika delområdena i syfte att exakt 
lokalisera källor för tillskottsvattenpåverkan inom de delområden där mest påverkan 
förekommer. Inventeringsarbeten kan t.ex. bestå av kontroll av fastigheters tak- och 
parkeringsavvattning med rök eller färgat vatten, samt TV-inspektioner av ledningar för att 
lokalisera inläckage eller överläckage från dag- till spillvattensystem, samt påverkan av 
havsnivån. Ett flertal avloppspumpstationer har nedsatta pumpkapaciteter och det bör 
undersökas vidare om detta enbart beror på rensningsbehov av tryckledningar eller om det 
föreligger behov av pumprenovering/-byten. 
 
Ledningsnätet till verken i både Svenshögen och Strävliden är generellt i dåligt skick med hög 
andel tillskottsvatten. Även nätets standard till Ucklums reningsverk varierar och andelen 
tillskottsvatten till reningsverket är även där mycket stort. En orsak till den höga andelen 
tillskottsvatten till Strävlidens reningsverk kan vara inträngande havsvatten. För att uppnå ett 
långsiktigt och strukturerat arbete behövs en åtgärdsplan som analyseras och följs upp. Utfallen 
behöver sedan utvärderas och åtgärdsplanen uppdateras.  
 
En åtgärdsplan för avloppsledningsnätet till Strävliden togs fram 2018 och reviderades 2020. 
Planen sträcker sig över 3 år och omfattar en prioriteringslista över de åtgärder som det finns 
behov av på avloppsledningsnätet. Planen är godkänd av Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
ska revideras och utvecklas 2023.  

Gällande dagvatten finns ett stort behov att kartlägga dagvattensystemet i kommunen. Statusen 
på dagvattennätet är oklar och det förekommer sannolikt kapacitetsbrist. Det digitala lagret för 
verksamhetsområden behöver uppdateras så det blir tydligt vilka tjänster som ingår. I teorin ska 
spillvattennätet i Stenungsund inte vara kombinerat, men eftersom det förekommer 
verksamhetsområden för vatten och avlopp i områden där dagvattenavledningssystem saknas är 
sannolikt dagvatten påkopplat på spillvattenledningarna. 
 

4.4 Uppströmsarbete 
 
Uppströmsarbete innebär att arbeta för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att 
det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Bäst är om miljögifter och skräp från 
hushåll och industrier inte kommer ut i avloppssystemet över huvud taget. Det är både billigare, 
miljövänligare och enklare än att rena vattnet.  
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Ett uppströmsarbete kring fettavskiljare samt information för att minska ovidkommande 
material i ledningsnätet pågår vid Strävlidens ledningsnät. Kommunen arbetar på att ta fram en 
kommunikationsplan som sträcker sig ett år framåt. Kommunen har inte REVAQ-certifiering. 
REVAQ är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, 
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. 
Det råder osäkerhet kring vad som ingår i uppströmsarbetet och hur ansvaret för 
uppströmsarbete ska fördelas inom kommunen.  
4.4.1 Fettavskiljare 
När fett hamnar i ledningsnätet sjunker temperaturen på fettet, vilket gör att fettet stelnar i 
ledningarna, fastnar på väggarna i avloppsledningarna och orsakar stopp. Stopp i ledningsnätet 
kan leda till källaröversvämningar eller orsaka att spillvatten orenat hamnar i sjöar eller 
vattendrag via bräddningar. Verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste därmed 
ha fettavskiljare. Fettavskiljaren ska samla upp fettet och hindra att det når ledningsnätet.  
 
4.4.2 Oljeavskiljare 
Vissa verksamheter genererar dagvatten eller spillvatten som kan vara förorenat av bland annat 
petroleumprodukter. För att förhindra att sådant vatten släpps orenat ut på dagvattennätet har 
många verksamheter installerat oljeavskiljare, som har för avsikt att avskilja 
petroleumprodukter och släppa ut ett renare vatten. Oljeavskiljarna kräver tillsyn och tömning 
varför verksamheterna har möjlighet att få oljeavskiljaren tömd genom ett schema som 
tillhandahålls genom ett samarbete mellan kommunen och en entreprenör. Tillsyn på 
oljeavskiljarnas funktion och underhåll ligger inom miljöbalken. 
 
4.4.3 Behov och utmaningar 
Det pågår uppströmsarbete i kommunen men det finns ett behov att definiera vad som ingår i 
begreppet och hur ansvaret ska fördelas inom kommunen.  
 
 
 
  



 

38 
 

Stenungsunds kommun – VA-översikt 
www.stenungsund.se 

5 Dagvatten- och skyfallshantering 

Med dagvatten avses den nederbörd som tillfälligt avrinner ytledes från exempelvis vägar, 
parkeringar och tak. I naturen infiltreras större delar av nederbörden (regn, snö och hagel) ner i 
marken. I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor avrinner dagvatten istället ytledes 
på marken.  
 
Dagvatten för med sig föroreningar från de ytor det avrinner på. Markanvändningen på den yta 
där dagvatten avrinner är avgörande för dagvattnets föroreningsinnehåll. En betydande andel av 
de föroreningar som når dagvattnet kan kopplas till vägar, trafikleder och parkeringar. Andra 
aspekter som har stor påverkan på föroreningsinnehållet är vilken typ av verksamhet som utförs 
och vilka byggnadsmaterial som förekommer.  
 
Dagvatten avleds normalt från markytan till ledningar under mark alternativt i öppna diken mot 
recipienten. Dagvattensystem kan inte anpassas för att hantera de extremflöden som 
uppkommer vid skyfall. Vid skyfall avrinner vattnet istället ytledes utifrån markens 
höjdsättning och rinner i lågstråk och ansamlas i lågpunkter, så kallade instängda områden 
 
Enligt miljöbalken betraktas dagvatten från fler än enstaka fastigheter inom detaljplanelagt 
område som avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och 
miljöbalkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt samt de allmänna hänsynsreglerna 
gäller. Dagvattnet ska avledas och renas eller tas omhand på ett sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Enligt vattentjänstlagen betraktas bortledande av dag- och dränvatten från område med samlad 
bebyggelse eller begravningsplats som avlopp. Detta innebär att kommunen kan bli skyldig att 
lösa dagvattenhanteringen i ett större sammanhang om så krävs för att säkerställa skyddet för 
människors hälsa och miljön i enlighet med 6 §.  
 
Inom allmänt verksamhetsområde för dagvatten vilar ansvar för avvattning hos de enskilda 
fastighetsägarna samt huvudman för allmän plats. Inom verksamhetsområde för dagvatten är 
det VA-huvudmannen som ansvarar för att vattnet kan avledas från fastigheternas 
förbindelsepunkt fram till recipienten. Utanför allmänt verksamhetsområde faller ansvaret på 
ägaren av den ytan som dagvattnet kommer från till exempel väghållaren, samfälligheten eller 
fastighetsägaren. När det gäller vägar är det väghållarens ansvar att tillse att dagvattenavledning 
ordnas och att den fungerar. 
 
Inom kommunen är ledningarna till stor del separerade mellan dagvatten och spillvatten. 
Dagvattnet från tätorterna leds till ledningar och ut i närmsta recipient. Inom några områden 
finns kommunala renings- och fördröjningsanläggningar för dagvatten. Det finns t.ex. fem 
dammar (se Bilaga 6 för lokalisering). I Tabell 7 redovisas en sammanfattning av samtliga 
dagvattenanläggningar i enlighet med genomförd inventering 2019. 
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Tabell 7 Dagvattenanläggningar i Stenungsund i enlighet med genomförd inventering 2019 

 
Anläggning Anläggningstyp Anläggningsår Funktion Recipient 

 
Stora Höga 

 
Damm 

 
2015 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
industriområde 

 
Anråse å 

 
Strandnorum 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Hakefjorden 

 
Pressarevägen 

Damm/ 
underjordiskt 
magasin? 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Uppgift saknas 

 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

Trädgårdsvägen 
 
Underjordiskt 
magasin 

2010 (osäkert) 
Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Leds troligtvis till 
dammen i 
Strandnorum 

 
Vid pst 27 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

 
Ucklum 

 
Damm 

 
2017 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
St. Hällungen 

Högenorum 
industriområde 
(Munkeröd) 

 
Underjordiskt 
magasin 

 
2010 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
småindustriområde 

 
Norumsån 

 
Strykjärnet 
(Munkeröd) 

 
Rörmagasin 

 
2016 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
del av 
Munkerödsmotet 
industriområde 

 
Norumsån 

 
 

5.1 Uppströmsarbete  
Bortledning av dagvatten kan ge påverkan bland annat i form av grundvattensänkning, 
uttorkning av naturliga vattendrag och sättningar i marken. Dagvatten kan även orsaka 
översvämningar och spridning av partiklar och föroreningar till naturen och recipienter. En av 
utmaningarna i dagvattenarbetet ligger i att ledningssystemen ofta är gamla och därmed 
dimensionerade utifrån lägre krav än vad som rekommenderas idag. Därtill har andelen 
bebyggd yta ökat samtidigt som klimatförändringar medför mer intensiva regn viket innebär en 
högre belastning på dagvattensystemen med risk för översvämning som följd.  
 
Effekten av klimatförändringarna tyder på att kraftiga och intensiva regn och skyfall kommer 
att bli allt vanligare i framtiden. Vid intensiva regn tydliggörs samhällens sårbarhet när det 
gäller att kunna ta hand om, och avleda, dagvatten på ett ändamålsenligt sätt. Skyfall leder till 
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ytligt avrinnande vatten som riskerar att samlas i lågstråk och instängda områden. För att säkra 
framkomlighet och motverka kostsamma översvämningar med skador på byggnader och andra 
samhällsviktiga funktioner måste hänsyn till dessa extremflöden tas i planprocessen, 
bygglovshanteringen och genom åtgärder i befintlig bebyggelse. Det ställs numer högre krav på 
att samhället ska bli mer översvämningståligt.  
 
Föroreningar i dagvatten innebär en risk för recipienterna och krav av dagvattenrening har blivit 
allt vanligare vid ny- och större ombyggnationer. Generellt bör mängden näringsämnen och 
metaller från dagvatten minska för att uppnå och bibehålla vattenkvalitén i recipienterna och de 
krav som ställs genom vattendirektivet och badvattendirektivet.  

Kommunens dagvattenutmaningar är till stor del kopplade till otydlig lagstiftning och oklar 
ansvarsfördelning i kombination med ökade krav på dagvattenrening och skydd mot 
översvämningar. Kommunen behöver klargöra i vilka skeden dessa frågor ska hanteras och 
vilken enhet som ansvarar för planering och genomförande av nödvändiga åtgärder. Det kan 
finnas behov att ställa krav på rening och fördröjning utifrån dagvattnets påverkan på 
kommunens vattenförekomster och kapacitet i dagvattensystemet. Idag finns det flertalet 
dagvattenanläggningar i kommunen för vilka det saknas tydlig ansvarsfördelning samt plan för 
drift och skötsel. 

Det finns ett stort behov av en dagvattenplan i kommunen vilket planeras ingå i arbetet med 
föreliggande VA-plan. Arbete med en kommande dagvattenplan går i linje med regeringens nya 
etappmål för dagvatten och med uppdraget verksamheten för Teknik fick 2015 (arbetet är dock 
inte påbörjat än). Dagvattenplanen bör gälla för såväl nya som befintliga områden. Där ska 
kommunen tydliggöra ambitionsnivån, hur planläggningen sker inom kommunens organisation 
samt vilka åtgärder som behöver genomföras. Idag behandlas dagvattenfrågor på olika sätt och 
med olika ambitionsnivå beroende på ansvarig handläggare. En viktig del i arbetet är att 
klargöra hur kommunen ska arbeta med dagvattenfrågan och hur ansvarsfördelningen ska se ut. 
Målet är dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat, dels att minska belastningen av 
föroreningar på lokala vattenförekomster.  
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6 Enskild VA-försörjning 

6.1 Enskilda spillvattenanläggningar 
Vid nybyggnation utanför allmänt verksamhetsområde för VA sker en utvärdering av möjlighet 
till att ordna enskilt VA i samband med ansökan om förhandsbesked. I kommunen idag finns ca 
3 200 fastigheter utanför kommunalt VA-verksamhetsområde som har enskilda 
avloppsanläggningar av varierande standard.  
 
Stenungsunds enskilda avloppsanläggningar producerar sammanlagt ca 1500 m3 slam per år. 
Renhållningsenheten ansvarar för tömning av slam från enskilda avloppsanordningar med hjälp 
av entreprenör. Slammet transporteras till Strävliden för avvattning, alternativt till Ucklums- 
och Svenshögens reningsverk för behandling på vassbäddar, innan det transporteras till Renova. 
Kostnad för tömning regleras av kommunens slamtaxa. 
 
Verksamhet Bygg Miljö ansvarar för tillsynen även för enskilda anläggningar med syfte att 
säkerställa att miljöpåverkan från dem minskar. Vid tillsynen kontrolleras anläggningarna och 
om reningskraven inte uppnås ställs krav på fastighetsägaren att utföra de åtgärder som behövs. 
Nämnden ansvarar också för att hantera tillståndsansökningar och anmälningar för nya 
anläggningar samt säkerställa att de uppfyller gällande reningskrav. I Stenungsund har 
kommunen inventerat hela kommunens enskilda spillvattenanordningar med en enkät som 
skickats till hushållen. Arbete pågår med uppföljning av de fastigheter som bedöms ha 
undermåliga spillvattenanläggningar (40–60% av samtliga). Ambitionsnivån är att följa upp ca 
100 fastigheter om året. Verksamhet Bygg Miljö har en halvtidstjänst för uppföljningen av 
avloppsinventeringen. Det kommer dock att ta många år innan alla enskilda 
avloppsanläggningar är genomgångna. I första hand ligger fokus på de allra sämsta 
anläggningarna i kommunen.  
 
Det finns även områden där flera fastigheter har ett gemensamt system för spillvatten. Systemen 
kan vara anslutna till den kommunala VA-anläggningen men det finns områden med egna 
reningsverk. Gemensamhetsanläggningar sköter själv drift och provtagning av sin anläggning 
och redovisar till Verksamheten Bygg Miljö som utför tillsyn. Flera av 
gemensamhetsanläggningarnas placering finns med i kommunens kartportal. Där framgår 
geografisk placering men ingen ytterligare information. Om nya gemensamhetsanläggningar 
ska byggas ska det göras enligt kommunal standard. Detta för att möjliggöra ett eventuellt 
övertagande utan att några ytterligare kostnader belastar VA-kollektivet.  
 
6.1.1 Enskild dricksvattenförsörjning 
Vattentäkter omfattas av olika lagstiftning beroende på deras storlek, antal anslutna personer 
samt typ av verksamhet. De vattentäkter som producerar mer än 10 m3/dygn, försörjer fler än 
50 personer, eller förser en kommersiell verksamhet med vatten, omfattas av 
livsmedelslagstiftningen precis som de allmänna vattentäkterna. Det innebär att den som driver 
vattentäkten ska följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Bygg Miljö har 
tillsynsansvar för att tillse att dessa föreskrifter efterlevs.  
 
Vattentäkter som är mindre omfattas istället av miljöbalkslagstiftningen och Livsmedelsverkets 
råd om enskild dricksvattenförsörjning. Hit hör bland annat vattentäkter för enstaka hushåll. 
Kommunen har inget tillsynsansvar för dessa utan fastighetsägaren måste själv kontrollera sitt 
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vatten. Vid byggnation utanför kommunalt VA-verksamhetsområde redovisas till Verksamhet 
Bygg Miljö att det finns tjänligt vatten men tillsyn på tillgång och kvalitet saknas. Processen 
startar vid ansökan om förhandsbesked och bygglov där information om kvalitet och kvantitet 
utgör en viktig bedömningspunkt. 
 
Kommunen har inte uppgifter om det totala antalet enskilda brunnar eller för vattenkvaliteten i 
dessa. (Det finns ett kartlager i kommunens kartportal med provtagna brunnar mellan 1991 och 
2007.) Det råder även osäkerhet kring vilka områden som har goda förutsättningar för enskild 
vattenförsörjning idag och vid eventuell framtida byggnation.  
 
6.1.2  Tillsyn 
Verksamhet Bygg Miljö bedriver anmälningsbaserad tillsyn på enskilda 
spillvattenanläggningar. Anmälningarna kan komma från privatpersoner men också från 
slamtömningspersonalen. Uppföljningen av inventeringen av enskilda spillvattenanläggningar 
innebär att anläggningar som bedöms ha nedsatt eller obefintlig funktion identifieras och 
fastighetsägaren ombeds inkomma med en ansökan om ny spillvattenanläggning. Tillsyn sker 
också på minireningsverk där fastighetsägaren uppmanas att provta renat spillvatten för att 
säkerställa att reningsfunktionen är tillräcklig. I samband med ansökan om förhandsbesked sker 
en utvärdering av möjlighet till enskilt avlopp. 
 
6.1.3  Behov och utmaningar 
Med dagens personella resurser är ambitionsnivån att följa upp enskilda avloppsanläggningar 
på ca 100 fastigheter om året. Fler resurser behövs då det finns ca 1600 enskilda avlopp som 
behöver förbättras idag och eftersom denna siffra ökar för varje år. Den största utmaningen är 
dock att få upp takten på VA-saneringen för att uppfylla Vattendirektivet med god ekologisk 
status i kommunens vattenförekomster till år 2027.  
 
För att kunna göra hållbara bedömningar kring vilka platser som lämpar sig för enskilt VA 
behövs kunskap och kommunövergripande underlag. För att avgöra om platser är lämpliga för 
nya bostäder med enskilt vatten behövs en grundvattenutredning som kartlägger de områden där 
enskild dricksvattenförsörjning kan bli problematisk. I dagsläget är problematiken främst riktad 
mot bristande grundvattenbildning och saltvatteninträngning, men en utredning skulle också 
kunna identifiera andra problemområden såsom föroreningsrisker.  
 
Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- 
och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk 
för människors hälsa eller miljön föreligger. Det finns behov att ta fram en VA-handlingsplan 
som identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större sammanhang” och där det 
kan finnas grund för att tillämpa 6 § LAV. 
 
Det finns utmaningar kopplade till gemensamhetsanläggningar. De ska vara kända av 
kommunen och för detta krävs god dokumentation. Det krävs kännedom om det förekommer 
enskilda vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Det finns även utmaningar 
kopplade till hur krav på drift och underhåll kan ställas på gemensamhetsanläggningar. 
 



Bilaga 1 - Ordlista  

Abonnent   Kund 
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och 

som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). Det innefattar vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt 
andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på 
avsett sätt. 

Avloppsvatten  Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten, kylvatten samt dränvatten. 

Bräddning   Spillvatten och dagvatten som obehandlat släpps ut från ledningsnätet.  
Dagvatten   Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 
Dränvatten  Vatten som passerat marklager och som avleds genom 

dräneringsledningar. 
Duplikatsystem  Där spillvattnet avleds i en ledning och dagvattnet i en annan.  
Enskild VA-anläggning  En VA-anläggning, eller annan anordning för vattenförsörjning eller 

spillvatten, som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Kallas 
även för egen/privat anläggning 

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 
fastigheter gemensamt. 

Huvudman   Den som äger en allmän VA-anläggning. 
Nödvatten  Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att 

nyttja det ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. 
Nödvatten motsvarar bara en liten del av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Planarbetsprogram  Upprättas varje år och är ett arbetsprogram för planer (översiktsplan, 
detaljplaner etc.) som beskriver planläggningsverksamheten för de 
kommande två åren. Programmet är ett instrument för att inrikta 
kommunens planverksamhet, att prioritera planläggningsinsatser och att 
samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och 
plangenomförande. 

Reservvatten  Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från 
annan produktionsanläggning eller källa än den ordinarie. 
Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Råvatten   Yt- eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten. 
Spillvatten  Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 
Tillskottsvatten  Dagvatten, dränvatten och /eller grundvatten som genom felkopplingar 

och inläckage belastar spillvattenledningar och reningsverk 
VA-bevakningsområde Områden som inte har behov av allmänt VA just nu, men om det sker 

förändringar kan behovet komma att omprövas. 
VA-försörjning  Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. 
VA-planområde Områden som idag har enskilt VA men som skulle kunna utgöra så 

kallade ”större sammanhang” där det kan finnas grund för att tillämpa 
LAV § 6. 

VA-taxa  Anger och reglerar avgifter för allmänt va. Avgifterna tas ut dels som en 
anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som brukningsavgift 
(återkommande avgift baserad på förbrukning) 

Vattentjänstlagen  Lag och allmänna vattentjänster SFS 2006:412. Anger att om VA-
försörjning behöver ordnas i ett större sammanhang är det kommunens 
skyldighet att bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet 
genom en allmän va-anläggning. 

VA-utbyggnadsområde Områden som bedöms ha ett tydligt behov av allmänt VA.  
VA-utredningsområde Områden där tillräcklig kunskap om status på vatten och avlopp saknas 

för att kunna bedöma om det finns behov av allmänt 
verksamhetsområde för VA. 



VA-verksamhetsområde  Ett verksamhetsområde för allmänt dricksvatten, spillvatten och/eller 
dagvatten är ett avgränsat geografiskt område inom vilket VA-
försörjningen ska ske genom allmän va-anläggning. 

Överföringsledning Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra vatten eller 
spillvatten mellan konsument och vatten/reningsverk på annan 
geografisk plats. 

Miljöfarlig verksamhet Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, användning 
av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eller genom förorening av 
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller användning av mark, 
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande. 
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Inledning 

Stenungsunds kommun har tagit fram en strategisk VA-plan för att säkerställa en långsiktig 

strategi för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen, vidare kallat VA- 

försörjning. I VA-planen hanteras VA-försörjning både inom och utanför allmänt 

verksamhetsområde för VA. 

Arbetet med den strategiska VA-planen följer Havs – och Vattenmyndighetens vägledning 

(rapport 2014:1) och utförs stegvis enligt Figur 1. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan 

kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare 

av VA-planen. Detta dokument är kommunens VA-policy som utgör det tredje steget i arbetet. 

 

 

 

 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 
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VA-policyn har tagits fram med utgångspunkt från den kunskap och de behov som 

sammanställts i VA-översikten samt utifrån resultaten från workshop med politiker, 

arbetsgrupp och styrgrupp. VA-policyn innehåller en målbild för VA-försörjningen i 

Stenungsund 2035. För att nå målbilden och säkerställa att samtliga delar i den kommunala 

organisationen arbetar tillsammans behöver beslut som rör VA-försörjningen styras ytterligare 

med hjälp av ställningstaganden. 

VA-policyn avser att vara styrande och vägledande för innehållet i VA-handlingsplanen som 

upprättas i nästa skede. I VA-handlingsplanen kommer åtgärdsbehovet konkretiseras 

tillsammans med ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder. En viktig utgångspunkt i 

arbetet med VA-policyn och VA-planen som helhet är den kommunala översiktsplanen. 

Översiktsplanens planerade mark- och vattenanvändning samt prioriteringar ska återspeglas i 

VA-planen. Översiktsplanens strategier om att uppnå ökad färskvattenkapacitet (råvatten och 

produktion) samt god status i kommunens vattenförekomster har också varit en naturlig 

vägledning i arbetet. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl 

ledningssystem som reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna, vilket också betonas i flertalet ställningstaganden. VA-planen ska 

uppdateras varje mandatperiod samt vid aktualisering av översiktsplanen. 
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Målbild 
 

 
VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en 

hållbar utveckling i kommunen som helhet. Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde 

och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 

invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så att 

människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 

långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och 

tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 

kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 

goda möjligheter till rekreation. 

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 

ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 

klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas. 
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Ställningstaganden 

Ställningstaganden kring kommunens VA-försörjning presenteras gruppvis, utan rangordning 

och följer strukturen i VA-översikten. I VA-översikten finns mer information om de behov och 

utmaningar som ligger till grund för ställningstagandena. 

 

 
Övergripande 

1. Det ska finnas en långsiktig plan för kommunens VA-försörjning som är samordnad med 

kommunens övriga strategiska dokument. De strategiska dokumenten ska uppdateras 

kontinuerligt och fungera som verktyg för kommunikation och samarbete såväl inom 

den kommunala organisationen som med medborgarna. 

2. I VA-utbyggnadsplanen ska samtliga områden i kommunen klassas som något av följande 

utifrån behovet av ändrad VA-försörjning med avseende på miljö- och 

hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling; allmänt VA-område, VA- 

utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA- 

område. Det ska vara tydligt för både tjänstemän och medborgare vad klassningarna 

innebär. 

3. Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom att anpassa planering och hantering 

av VA-försörjning till ett förändrat klimat. 

4. Det ska finnas en långsiktig plan för drift och underhåll samt en beslutad förnyelsetakt för 

att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status samt säkerheten i och omkring 

dem. 

5. Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig 

ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och i VA- 

ledningsnätet. 

6. Kommunen ska säkerställa att såväl ekonomiska som personella resurser finns för att 

kunna arbeta enligt VA-planens målbild, ställningstaganden och genomföra nödvändiga 

åtgärder. 

7. När det finns möjlighet till samordningsvinster ska kommunen samverka med 

grannkommuner avseende VA-försörjningen. 
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Allmän VA-försörjning 
 

 
 

Dricksvatten 

 
1. Det ska finnas en reservvatten- och vattenförsörjningsplan som möjliggör en långsiktig 

tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. Den ska ta höjd för 

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling i hela kommunen, för både boende 

och näringsliv. 

2.Allmänna dricksvattentäkter och reservvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som 

säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet. 

3. Vattenförluster i det allmänna dricksvattennätet ska minimeras. 

4.Kommunikationsinsatser gällande en hållbar vattenanvändning ska genomföras 

kontinuerligt med boende och näringsliv. 

5. Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage. 
 

Spillvatten 

6. Det ska finnas en långsiktig plan för den allmänna spillvattenhanteringen som tar höjd för 

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling. 

7. Andelen tillskottsvatten ska minimeras i det allmänna spillvattennätet. 

8. Arbetet mot bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför 

allt till recipienter som är känsliga för näringsbelastning. 

9. Kommunen ska löpande och systematiskt arbeta med uppströmsarbete för att minska 

användning av och utsläpp till avlopp av oönskade ämnen från hushåll, industrier och 

andra verksamheter. 
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Enskild VA-försörjning 
 

1. Standarden på enskilda avloppsanläggningar ska vara känd av berörda fastighetsägare och 

tillsynsmyndigheten. 

2. Tillsyn av och krav på enskilda avloppsanläggningar ska beakta områdets klassning enligt 

VA-utbyggnadsplanen. 

3. Inför beslut om planbesked och förhandsbesked ska förutsättningarna för framtida VA- 

försörjning utredas. Det ska vara tydligt om det finns förutsättningar för och möjlighet 

till allmän eller enskild VA-försörjning. 

4. Ambitionen är att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA så att fler 

kommuninvånare kan ansluta sig och säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet 

och få en bra rening av spillvatten. 
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Dagvatten och skyfall 
 

 
1. Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs. Öppna och gröna 

lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är ekonomiskt, 

estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

2. Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 

3.Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas. 

4. Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utredas kontinuerligt i samtliga skeden 

i samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och drift. 

5. Ansvaret för dagvatten- och skyfallshantering bör vara tydligt för befintliga och nya 

anläggningar inom såväl kommunens organisation som för privatpersoner, näringsliv 

och samfälligheter. 

6. Behov av utbyggnad av verksamhetsområde för dagvatten eller förnyelse av befintligt nät 

ska bedömas i samhällsbyggnadsprocessen, i befintliga miljöer och vid VA-utbyggnad. 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 64 Dnr: KS 2018/321 
 
Svar på återremiss - Utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 
574 i Stora höga, utökad ram av investeringsbudget 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med trafikverkets 
tidigare förslag, att förlänga gång och cykelväg från södra Stora Höga parallellt med väg 574 
över en enskild gång och cykelbro och ansluta vid GC- väg strax norr om Anråsvägen.  

Kommunstyrelsen beslutar att utöka ramen med 1 300 tkr för utbyggnad och färdigställandet 
av gång- och cykelväg längs väg 574. Den ökade kostnaden föreslås täckas av omfördelning 
av medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre Ringleden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansökte 2016 om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra 
Götalandsregionen (VGR). Den aktuella sträckan ligger strax söder om bensinstationen i 
Stora Höga rakt söderut till korsningen väg 574 - Anråsvägen (vägen ner till Getskärs 
badplats) och är cirka 400 meter lång. Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för 
vägplan, planering och projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen 
(byggnationen av gång- och cykelvägen).  
 
2018 tog trafikverket fram en första budget för gång- och cykelvägen men sedan dess har 
budgeten utökats. 2021 informerade trafikverket om en ytterligare kostnadsökningar vilket 
berodde på att de inte hade fått med alla kostnader i budgeten för den bro som krävs. Den 20 
september 2021 beslutade därför kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att samtidigt 
ge kommundirektören i uppdrag att föra dialog med trafikverket kring budgetramen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Sammanställning av utredning om alternativa dragningar för gång- och cykelväg längs väg 
574 i Stora Höga 
Trafikverkets svar på utmaning från Stenungsunds kommun 2021-12-16 
Kommunstyrelsen 2021-09-20 § 248 
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Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 2020-06-10 §104  
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
trafik@stenungsund.se 
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Anna-Maria Samuelsson Till kommunstyrelsen 
Projektledare Infrastruktur 
 
 
Svar på återremiss – Utbyggnad av gång- och cykelväg längs 574 i 
Stora Höga, utökad ram av investeringsbudget 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med trafikverkets 
tidigare förslag, att förlänga gång och cykelväg från södra Stora Höga parallellt med väg 574 
över en enskild gång och cykelbro och ansluta vid GC- väg strax norr om Anråsvägen.  

Kommunstyrelsen beslutar att utöka ramen med 1 300 tkr för utbyggnad och färdigställandet 
av gång- och cykelväg längs väg 574. Den ökade kostnaden föreslås täckas av omfördelning 
av medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre Ringleden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansökte 2016 om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra 
Götalandsregionen (VGR). Den aktuella sträckan ligger strax söder om bensinstationen i 
Stora Höga rakt söderut till korsningen väg 574 - Anråsvägen (vägen ner till Getskärs 
badplats) och är cirka 400 meter lång. Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för 
vägplan, planering och projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen 
(byggnationen av gång- och cykelvägen).  
 
2018 tog trafikverket fram en första budget för gång- och cykelvägen men sedan dess har 
budgeten utökats. 2021 informerade trafikverket om en ytterligare kostnadsökningar vilket 
berodde på att de inte hade fått med alla kostnader i budgeten för den bro som krävs. Den 20 
september 2021 beslutade därför kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att samtidigt 
ge kommundirektören i uppdrag att föra dialog med trafikverket kring budgetramen. 
 
Beskrivning av ärendet 
I Stenungsunds kommuns cykelplan som antags den 20 juni 2016 anges sträckan mellan Stora 
Höga och Jörlanda som en av sex sträckor som är kvar, eller delvis kvar, av högsta prioritet. 
Sträckan är inplanerad i den ekonomiska planen för 2020 - 2022. 
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Etappen och sträckningen är implementerad och prioriterad från Göteborgsregionen (GR). Det 
finns inom GR framtaget en cykelplan gemensamt med de 13 medlemskommunerna där det 
ingår ett gemensamt politiskt ställningstagande om att prioritera huvudcykelnätet i regional 
planering. 
 
Etappen Stora Höga till Anråsvägen är en del i ett större sammanhang där syftet är att få en 
gemensam sammanhållande cykelväg från Kode till Ödsmål. För Stenungsunds kommun är 
detta en viktig länk för att binda samman hela cykelnätet. 
 
Aktuell sträcka lämnades in via kommunalförbundet 2016 för att få Trafikverket att prioritera 
och finansiera sträckan via regional plan och att kommunen går in och medfinansierar med  
50 % av kostnaden. Enligt väglagen måste cykelvägen ligga i direkt anslutning till 
Trafikverkets väg för att trafikverket ska kunna genomföra och delfinansiera projektet. 
Trafikverket har utifrån denna förutsättning undersökt två alternativ i sin utredning, där 
cykelvägen ligger öster eller väster om befintlig väg. Utifrån detta har Trafikverket kommit 
fram till att nuvarande förslag (västra sidan) är det bästa av de två. 
 
Första budget som togs fram 2018 för cykelvägen var 7 100 tkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3 000 tkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
En ny budget togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron, medförde ökade kostnader. Denna budget 
sattes till 13 000 tkr där kostnaden för kommunen landade på 5 800 tkr. Kommunfullmäktige 
beslutade den 10 juni 2020 (§104) att följa det förslag som Trafikverket tagit fram. 
 
Trafikverket informerade kommunen under våren 2021 att den förväntade kostnaden för 
projektet ökade. Den nya totalkostnaden för projektet beräknades till 16 000 tkr, där 
kommunens förväntade finansieringsdel uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för 
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kommunen med 1 300 tkr jämfört med tidigare given budget. Ökningen berodde då på att 
trafikverket inte fått med alla kostnader för bron.  
 
Kommunstyrelsen uppmanade Trafikverket under hösten 2021 att se över sina kostnader för 
den planerade åtgärden och även titta på andra mer ekonomiska lösningar. Svaret från 
Trafikverket, som är daterat den 16 december 2021 och finns bilagt till ärendet, är att de står 
fast vid den kostnad de har givit till kommunen tidigare och att de har tittat över möjligheten 
för andra lösningar. Dessa alternativ ligger utanför Trafikverkets ansvarsområde för 
Trafikverket och kommer då landa helt på kommunalt ansvar att driva vidare samt bekosta för 
planering, projektering, byggnation, drift och underhåll. I bilaga till detta ärende finns 
Trafikverkets förslag samlat tillsammans med förvaltningens kommentarer. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I tidigare beslut uppgavs en totalkostnad för projektet på 13 000 tkr, varav kommunen ska 
finansiera 5 800 tkr. Ny kostnadsberäkning uppgår nu till 16 000 tkr, varav kommunen ska 
finansiera med 7 100 tkr. Total ökning för kommunen är 1 300 tkr. Den ökade kostnaden 
föreslås täckas av omfördelning av medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre 
Ringleden. Detta beror på att kommunen har fått medfinansiering på 2mkr och behöver därför 
inte en lika stor budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En sammanhållande gång- och cykelväg skapar en trygg och säker trafiksituation för barn och 
ungdomar som tar sig mellan Jörlanda och Stora Höga och mellan Stora Högas samhälle och 
Stora Högaskolan. Alternativ 1 och 2 i bilaga ” Sammanställning av utredning om alternativa 
dragningar för gång- och cykelväg längs väg 574 i Stora Höga” uppfyller detta genom att ha 
en separerad gång- och cykelväg längs med hela sträckan.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11, ”Hållbara städer och samhällen” Delmål 11.6 och 11.A, samt mål nr 
9 ” Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” delmål 9.1 av de globala målen i Agenda 
2030. Alternativ 2 och 3 i bilaga ” Sammanställning av utredning om alternativa dragningar 
för gång- och cykelväg längs väg 574 i Stora Höga” uppfyller detta bäst. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Sammanställning av utredning om alternativa dragningar för gång- och cykelväg längs väg 
574 i Stora Höga 
Trafikverkets svar på utmaning från Stenungsunds kommun 2021-12-16 
Kommunstyrelsen 2021-09-20 § 248 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Kommunfullmäktige 2020-06-10 §104  
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Daniel Jerling Camilla Svensson 
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trafik@stenungsund.se 

 



Sammanställning av utredning om alternativa dragningar för gång- och cykelväg längs 
väg 574 i Stora Höga 

 

I sammanställningen presenteras tre alternativa förslag till att bygga gång- och cykelväg längs 
väg 574 i Stora Höga. För varje alternativ presenteras Trafikverkets förslag utifrån sin 
utredning, följt av kommentar från förvaltningen.  

 

Alternativ 1: Det ursprungliga förslaget 
Ny gång- och cykelbro anläggs mellan dagens två befintliga broar. Gång- och cykelvägen 
anläggs i direkt anslutning till befintlig vägbro, träbro ca 12 m väster om vägbro. Trafikverket 
äger och driftar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Trafikverkets utredning

Fördelar
• VGR bekostar 70% av vägplan och 50% av 

produktionskostnad. 

Nackdelar
• Relativt stor miljöpåverkan i känsligt område.
• Stora osäkerheter och risker kopplat till 

geotekniska förutsättningar (kvicklera och 
glidytor) och utförande kring ån.

• Kompletta geotekniska utredningar ej utförda. 

Uppskattad kostnad
• Minst 16 000 tkr., 

Ev. max 3 000 tkr i besparingar beroende på 
minskade förstärkningsåtgärder om annat läge 
kan identifieras.



Förvaltningens kommentar på Trafikverkets utredning 

Beräknad kostnad: 16 000 tkr. Varav kommunen endast står för 7 100 tkr (1 000 tkr är betalt 
av kommunen för redan genomförd utredning och projektering)  
 
Ej kalkylerade risker: 

• Ökade kostnader under produktionen. 
• Ökade kostnader för projekteringsuppehållet 

 
Konsekvenser för kommunen: 

• Projektet kommer dra ringa resurser internt inom kommunen. 
 
Positiva effekter: 

• Drift och underhållet hamnar på Trafikverket. 
• Oskyddade trafikanter behöver inte blandas med fordonstrafik.  
• Man följer GR:s cykelplan och man får en sammanhållande gång och cykelväg från 

Kode till Stenungsund. 
• Man följer Stenungsunds kommuns cykelplan. 
• Inga vägkorsningar för oskyddade trafikanter. 
• Bidrar till hållbart resande och kommunens politiskt antagna Mobilitetsstrategi. 
• Mindre påverkan för boendemiljön vid byggnation 
• Bidrar till hållbart resande och kommunens politiskt antagna Mobilitetsstrategi. 

Negativa effekter:  
Påverkan på närmiljön vid byggnation. 

  



Alternativ 2: Gång- och cykelväg med ny bro 
Anlägga gång- och cykelväg delvis utefter en befintlig stig, bygga en ny gång- och cykelbro 
utanför vägområdet och vidare ansluta gång och cykelvägen till befintlig cykelväg strax norr 
om Anråsvägen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningens kommentar på Trafikverkets utredning 
Total kostnad för detta alternativ kommer bli nästan lika dyrt som Trafikverkets förslag, ca 
16 000tkr. 
Här får kommunen ta av egna resurser för framdriften av projektet samt för drift- och 
underhållskostnader. 
Finns möjlighet att söka om statlig medfinans. 
Projektet kan tidigast påbörjas för projektering 2023. 
  

Trafikverkets utredning

Återstår att utreda
• Utformning: längre brospann minskar 

intrånget i känslig miljö och behovet av 
förstärkningsåtgärder.

• Finns det andra utformningsalternativ?
• Bästa placering mellan befintliga broar för 

minimerat miljöintrång, geo och kostnad.

Fördelar
• Kommunen bekostar 100 %, kan ansöka om 

statlig medfinansiering.

Nackdelar
• Relativt stor miljöpåverkan i känsligt område.
• Stora osäkerheter och risker kopplat till 

geotekniska förutsättningar (kvicklera och 
glidytor) och utförande kring ån.

• Kompletta geotekniska utredningar ej utförda. 
Kostnadsbild osäker.

Uppskattad kostnad
• Kommunen gör kostnadsuppskattning. Ev. 

besparing som beror på minskade 
förstärkningsåtgärder.



Alternativ 3: Befintlig bro nyttjas och kommunen bygger 
 
Trafikverkets förslag nr 3 är att anlägga gång- och cykelvägen utefter en befintlig stig och 
ansluta gång- och cykelvägen ut på Stora vägen och vidare över befintlig vägbro. Ett körfält 
stängs av och separeras med pollare. Söder om bron leds trafikanter in på en separerad gång- 
och cykelvägen igen, fram till en befintlig gång- och cykelvägen strax norr om korsningen till 
Anråsvägen.  

 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningens kommentar på 
Trafikverkets förslag 
 
Då vägbredden är för smal att 
genomföra så som Trafikverket 

förestår i sitt förslag nr 3 så har förvaltningen valt att titta på en lösning med blandtrafik, 
cyklister, oskyddade trafikanter och bilar samsas på bron. 
 
Beräknad kostnad totalt: ca 5 800 tkr (2022), varav upparbetat ca 1 000 tkr. 
Drift- och underhållskostnader för kommunen ca 30 tkr/år.  
 
 Risker i projektet:  

• Stor risk för geotekniska åtgärder, på grund av känd skredrisk i området. 
• Inlösen för mark. 
• Ny detaljplan. 
• Strandskyddsdispens. 
• Sämre trafiksäkerhet för cyklister 

 
Konsekvenser för kommunen: 

Trafikverkets utredning

Fördelar
• För projektet den mest kostnadseffektiva 

lösningen
• Slipper stora negativa miljökonsekvenser 

som alt.1 och alt.2 medför.
• Möjlighet att ansöka om statlig medfinans.

Nackdelar
• Ca 70 meter längre, och något krokigare, 

resväg för gång- och cykeltrafikanter än 
alternativ 1.

Uppskattad kostnad
• Kommunen gör kostnadsuppskattning.
• Grov kostnadsuppskattning Trafikverket: 6-7 

mkr



• Projektet kommer tidigast att kunna projekteras 2023 och byggas 2024. 
• Projektet kommer vara kräva mer interna resurser i kommunen. 
• Kommunen får ta ansvar för drift och underhåll och ökade drift och 

underhållskostnader. 
• Kommunen får ta ansvar för trafiksäkerheten. 
• Inlösen av mark 

 
Positiva effekter: 

• Den totala budgetkostnaden för kommunen lägre jämfört med Trafikverkets förslag på 
16 000 tkr, varav kommunen ska stå för 7 100 tkr. 
 

Negativa effekter:  
• Oskyddade trafikanter blandas med fordonstrafik på en sträcka av ca 120 m, innebär 

högre risk för olyckor. Flera korsningar och utfarter att passera. 
• Ökad omväg på ca 110 meter. 
• Risk för att cyklister väljer att köra i blandtrafik på väg 574, innebär högre risk för 

olyckor. 
• Kommunen uppfyller inte GRs cykelplan om sammanhållande cykelvägar inom 

regionen. 
• Bidrar inte till hållbart resande och kommunens politiskt antagna Mobilitetsstrategi.  
• Påverkan för boendemiljön då fler fastigheter får en gång- och cykelvägen nära. 
• Planer finns att göra om trafiksituationen för Stora Högaskolan, risken är då hög att 

trafikmängden ökar över bron.  
• Redan upparbetade projektpengar går förlorade.  
• Sektionen över bron är mycket smal. Två bilar och cyklist kan inte mötas, inte heller 

två cyklister och en bil. Cyklist med kärra kan inte alls möta en bil. för en trygg 
omkörning eller möte av fordon rekommenderas ett avstånd på minst 1,5 m mellan 
fordon och cyklist. 

 

 
 
Övriga upplysningar: 

• Vägen idag är enskild väg.  
• Sträckan berörs av samfälld mark och kommunal mark. Förvaltningen behöver utreda 

de fastighetsrättsliga förhållandena. 



 
 
Sammanfattning av förslagen: 

Alt 3 har något lägre beräknad anläggningskostnad för kommunen (1 300 tkr) i jämfört med 
alt 1, men tillkommande är istället drift- och underhållskostnad. För alt 3 är också 
miljöpåverkan lägre då man inte behöver bygga någon bro. 
Alt 1 och alt 2 är kostnadsmässigt likvärdiga.  
Trafikverket förslag alt 1, är däremot en säkrare väg för oskyddade trafikanter och bidrar till 
en sammanhållande gång- och cykelväg med god standard från Kode till Stenungsund, bidrar 
till hållbart resande samt uppfyller GRs cykelplan som kommunen ställt sig bakom. Det 
ursprungliga förslaget är redan med i Trafikverkets planering för kommande byggnationer av 
gång- och cykelbanor och kan därmed snabbare komma igång igen då projekteringen nästan 
är klar. All framtida drift- och underhåll hamnar på Trafikverket.  
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att alt 1 (Trafikverkets ursprungliga förslag) är 
mer fördelaktigt utifrån ett helhetsperspektiv och förordar därför det. 
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Mottagare 

Daniel Jerling 

Stenungsunds kommun 

Strandvägen 15 

444 82 Stenungsund

Kopia till 

Trafikverket Diariet

 

Svar på utmaning från Stenungsunds 
kommun – GC-väg 574 Anråsvägen – Stenungsunds kommun 

 

Inledning 

Vid möte mellan Trafikverket och Stenungsund kommun 2021-09-15 

informerade Daniel Jerling om följande beslut som tagits i 

Kommunfullmäktige.  

”Kommunstyrelsen står fast vid den av Kommunfullmäktige (10 juni, 2020, 

§104) beslutade budgeten på 13 Mkr, motsvarande 5,8 Mkr för Stenungsunds 

kommun, och utmanar Trafikverket att anlägga en GC-väg som håller sig 

inom denna budgetram. Kommundirektör ska återkomma till 

kommunstyrelsen med information om hur Trafikverket förhåller sig till 

ställningstagandet.” 

Utifrån denna information har Trafikverket startat upp en mindre 

genomlysning av projektet under november månad 2021 för att kunna svara 

på utmaningen att anlägga en GC-väg inom överenskommen budgetram.  

Avstämningsmöten med kommunen har hållits 2021-11-08 och 2021-12-02 

Trafikverket har granskat alternativ 1  gällande för vägplan som är framtaget 

till samrådshandlingen och presenterades på samrådsmöte 2018-10-23. 

Vägplan är framtagen men inte inskickad för fastställelse eftersom det krävs 

ett avtal för fortsatt finansiering. 

De poster som är kostnadsdrivande är miljöåtgärder och geotekniska 

åtgärder. För att kunna bedöma dessa behövs mer detaljerade handlingar och 

dessa tas fram i nästkommande skede. Detta innebär att Trafikverket inte har 

möjlighet att med det befintliga underlaget bedöma att det går att genomföra 

projektet inom budgetram som efterfrågades i utmaningen. 

Trafikverket har även tittat på två alternativ där kommunen genomför 

projektet i egen regi istället. Det finns möjlighet att ansöka om statlig 

medfinans till projekten. 
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Eftersom projektet är skedet ”Vägplan” finns inga detaljerade handlingar och 

det saknas även detaljerade geotekniska utredningar. Dessa handlingar tas 

fram i nästkommande skede ”Framtagande av bygghandlingar”. När 

bygghandlingar finns framtagna och har blivit granskade kan en mer 

detaljerad kalkyl upprättas då fler förutsättningar finns utredda och 

definierade. Eventuella risker kan även analyseras ytterligare.  

 

Alternativ 1, Ny placering Trafikverket bygger 
Beskrivning åtgärd:  

• Ny GC-bro anläggs mellan dagens två befintliga broar.  

• GC anläggs i direkt anslutning till befintlig vägbro, träbro ca 12 meter 

väster om vägbro. 

• Trafikverket äger och driftar. 

• Material: träbro enligt samrådshandling. 

Återstår att utreda:  

• Utformning: längre brospann minskar intrånget i känslig miljö och 

behovet av förstärkningsåtgärder.  

• Finns det andra utformningsalternativ? 

• Bästa placering mellan befintliga broar för minimerat miljöintrång, 

geo och kostnad.  

Fördelar 

• VGR bekostar 70% av vägplan och 50% av produktionskostnad.  
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Nackdelar 

• Relativt stor miljöpåverkan i känsligt område. 

• Stora osäkerheter och risker kopplat till geotekniska förutsättningar 

(kvicklera och glidytor) och utförande kring ån.  

• Kompletta geotekniska utredningar ej utförda. 

Uppskattad kostnad:  

• Minst 16 Mkr.  

• Besparingar, kalkyl:  

•  Ev. max 3 Mkr beroende på minskade förstärkningsåtgärder om annat 

läge kan identifieras. 
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Alternativ 1 

Alternativ 2, Ny placering kommunen bygger 
Beskrivning åtgärd: 

• Ny GC-bro anläggs mellan dagens två befintliga broar. 

• GC anläggs utanför vägområde minst ca 12 meter väster om vägbro. 

• Bron behöver placeras så befintlig bros grundläggning inte påverkas 

negativt. 

• Kommunen äger och driftar. 
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• Material: träbro enligt samrådshandling.  

Återstår att utreda:  

• Utformning: längre brospann minskar intrånget i känslig miljö och 

behovet av förstärkningsåtgärder. 

• Finns det andra utformningsalternativ?  

• Bästa placering mellan befintliga broar för minimerat miljöintrång, 

geo och kostnad. 

Fördelar 

• Kommunen bekostar 100%, kan ansöka om statlig medfinans. 

Nackdelar 

• Relativt stor miljöpåverkan i känsligt område. 

• Stora osäkerheter och risker kopplat till geotekniska förutsättningar 

(kvicklera och glidytor) och utförande kring ån. 

• Kompletta geotekniska utredningar ej utförda. 

Uppskattad kostnad:  

• Kommunen gör kostnadsuppskattning. 

Besparingar, kalkyl:  

•  Ev. besparing som beror på minskade förstärkningsåtgärder. 
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Alternativ 2 
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Vägområde alt. 1 från underlag till vägplan  

Lila punktlinje redovisar vägområde för alt. 1.  

Befintligt vägområde är redovisat i släntfot med lila punktlinje. 
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Alternativ 3, Befintlig bro nyttjas kommunen bygger 
(ej statligt vägnät) 
Beskrivning åtgärd: 

• Kommunen bygger samt äger och driftar.  

Förslag: 

• GC anläggs i full bredd på befintlig bro, körfälten minskas till ett 

körfält med växelvis biltrafik, separering sker med pollare. 

• GC ansluter till befintlig GC i söder och anläggs parallellt med 

kommunal gata. 

• Ny GC ersätter befintlig grusväg norr om bro. 

Fördelar 

• För projektet den mest kostnadseffektiva lösningen. 

• Slipper stora negativa miljökonsekvenser som alt.1 och alt.2 medför. 

• Möjlighet att ansöka om statlig medfinans. 

Nackdelar  

• Ca 70 meter längre, och något krokigare, resväg för gång- och 

cykeltrafikanter än alternativ 1. 

Uppskattad kostnad:  

• Kommunen gör kostnadsuppskattning.  
• Grov kostnadsuppskattning Trafikverket: 6-7 mkr 

 



   

 
 9 (10) 

Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV2016/99641 2021-12-16  
Motpartens ärendenummer   

[Motpartens ärendenummer]   
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Vikingsgatan 2-4 
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Alternativ 3 
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Information om Statlig medfinansiering 
Grundkrav: Öka trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet. 

GC-vägen ska ligga utanför Trafikverkets vägområde, ägas och skötas av 

kommunen och vara en förlängning av en kommunal GC-väg (t.ex. ansluta till 

en tätort och en kommunal GC-väg). 

Nästa ansökningsomgång för statlig medfinansiering kommer troligtvis vara 

mellan januari-april 2022. Trafikverket kommer skicka ut inbjudan till att 

ansöka i januari. Digitala informationsträffar kommer genomföras under 

ansökningsperioden. 

De ansökningar som görs under våren 2022 avser genomförande år 2023. 

Ansökningar görs på blankett som finns på Trafikverkets hemsida. 

Länk till Trafikverkets hemsida för mer information om statlig 

medfinansiering: Statlig medfinansiering 

 

Med vänlig hälsning  

Catarina Sundberg 

Enhetschef Åtgärdsplanering väst 

catarina.sundberg@trafikverket.se 

Direkt: 010-124 18 01 

Mobil: 072-083 57 31 

Trafikverket 

Adress: Vikingsgatan 2-4, 411 04 Göteborg 

Besöksadress: Vikingsgatan 2-4, 411 04 Göteborg 

Telefon: 0771-921 921 

trafikverket.se 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV2016/99641, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2021-12-16, Dokumenttyp BREV.  

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/


 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

  
 
 
 
 
§ 248 Dnr: KS 2018/321 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 i Stora höga 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, för att kommundirektör ska föra dialog 
med trafikverket utifrån följande ställningstagande: 
 
”Det är angeläget för Stenungsunds kommun att få en sammanhållen gång- och cykelväg 
genom Stora Höga. Vi behöver många meter sammanhållen gång- och cykelväg för att skapa 
trygga och säkra trafiksituationer för barn och ungdomar. Vi behöver också cykelstråk för 
arbetspendling.  

Trafikverkets orimliga kvalitetskrav med kraftigt ökade kostnader som följd riskerar att tränga 
undan nödvändiga infrastruktursatsningar för kommuner, regioner och Sverige.  

Kommunstyrelsen står fast vid den av Kommunfullmäktige (10 juni, 2020, §104) beslutade 
budgeten på 13 Mkr, motsvarande 5,8 Mkr för Stenungsunds kommun, och utmanar 
Trafikverket att anlägga en GC-väg som håller sig inom denna budgetram.”  

Kommundirektör ska återkomma till kommunstyrelsen med information om hur trafikverket 
förhåller sig till ställningstagandet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söderut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7 100 tkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3 000 tkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medförde ökade kostnader. Den budget 
sattes till 13 000 tkr där kostnaden för kommunen landade på 5 800 tkr. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

 
Kommunfullmäktige fattade den 10 juni 2020 (§104) beslut att följa det förslag som 
Trafikverket tagit fram. 
 
Trafikverket har under vår 2021 informerat kommunen att förväntad kostnad för projektet 
ökar. Den nya totalkostnaden för projektet beräknas till 16 000 tkr, där kommunens 
förväntade del uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för kommunen med 1 300 tkr jämfört 
med tidigare given budget. 
 
Ökningen beror på att trafikverket i sin tidigare kalkylering gjort en kalkylmiss och inte fått 
med hela kostanden för bron.   
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll allmänna utskottet 2021-08-31 § 88 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerades klockan 09:55-10:10. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att ärendet återremitteras, för att kommundirektör ska föra dialog 
med trafikverket utifrån följande ställningstagande: 
 
”Det är angeläget för Stenungsunds kommun att få en sammanhållen gång- och cykelväg 
genom Stora Höga. Vi behöver många meter sammanhållen gång- och cykelväg för att skapa 
trygga och säkra trafiksituationer för barn och ungdomar. Vi behöver också cykelstråk för 
arbetspendling.  

Trafikverkets orimliga kvalitetskrav med kraftigt ökade kostnader som följd riskerar att tränga 
undan nödvändiga infrastruktursatsningar för kommuner, regioner och Sverige.  

Kommunstyrelsen står fast vid den av Kommunfullmäktige (10 juni, 2020, §104) beslutade 
budgeten på 13 Mkr, motsvarande 5,8 Mkr för Stenungsunds kommun, och utmanar 
Trafikverket att anlägga en GC-väg som håller sig inom denna budgetram.”  

Kommundirektör ska återkomma till kommunstyrelsen med information om hur trafikverket 
förhåller sig till ställningstagandet.  

Linda-Maria Hermansson (C), Jan Rudén (S), Nedzad Deumic (KD) och Agneta Pettersson 
Bell (ST) tillstyrker Maria Renfors (M) förslag. 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet återemitterats med Maria Renfors (M) motivering. 
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
Kicki.nordberg@stenungsund.se  

 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/321
2021-06-28

 
Anna-Maria Samuelsson Till kommunstyrelsen 
Projektledare Infrastruktur 
 
 
Utökad ram av investeringsbudget på grund av utbyggnad av gång- 
och cykelväg längs väg 574 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka ram med 1 300 tkr för utbyggnad och färdigställandet av 
gång- och cykelväg längs väg 574. Den ökade kostnaden föreslås täckas av omfördelning av 
medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre Ringleden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söderut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7 100 tkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3 000 tkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medförde ökade kostnader. Den budget 
sattes till 13 000 tkr där kostnaden för kommunen landade på 5 800 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2020 (§104) att följa det förslag som Trafikverket 
tagit fram. 
 
Trafikverket har under vår 2021 informerat kommunen att förväntad kostnad för projektet 
ökar. Den nya totalkostnaden för projektet beräknas till 16 000 tkr, där kommunens 
förväntade del uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för kommunen med 1 300 tkr jämfört 
med tidigare given budget. 
 
Ökningen beror på att trafikverket i sin tidigare kalkylering gjort en kalkylmiss och inte fått 
med hela kostanden för bron.   
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/321
2021-06-28

Beskrivning av ärendet 
I Stenungsunds kommuns cykelplan antagen den 20 juni 2016 anges sträckan mellan Stora 
Höga och Jörlanda som en av fem sträckor som är kvar av högsta prioritet. Sträckan är 
inplanerad i den ekonomiska planen för 2020 - 2022. 
 

 
 
Etappen och sträckningen är implementerad och prioriterad från Göteborgsregionen (GR). Det 
finns inom GR ett politiskt ställningstagande om att prioritera huvudcykelnätet i regional 
planering. 
 
Etappen Stora Höga till Anråsevägen är en del i ett större sammanhang där syftet är att få en 
gemensam sammanhållande cykelväg från Kode till Ödsmål. För Stenungsunds kommun är 
detta en viktig länk för att binda samman hela cykelnätet. 
 
Aktuell sträcka lämnades in via kommunalförbundet 2016 för att få Trafikverket att prioritera 
och finansiera sträckan via regional plan och att kommunen går in och medfinansierar med  
50 % av kostnaden. 
 
Enligt väglagen måste cykelvägen ligga i direkt anslutning till Trafikverkets väg för att de ska 
kunna genomföra och delfinansiera projektet. Trafikverket har utifrån denna förutsättning 
undersökt två alternativ i sin utredning, där cykelvägen ligger öster eller väster om befintlig 
väg. Utifrån detta har Trafikverket kommit fram till att nuvarande förslag (västra sidan) är det 
bästa av de två. 
 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
Inför kommunens beslut utreddes ytterligare alternativ, beslut togs 2020-06-10 (§104) att följa 
det förslag som Trafikverket tagit fram. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/321
2021-06-28

Trafikverket har under våren 2021 informerat kommunen att förväntad kostnad för projektet 
ökar. Den nya totalkostnaden för projektet beräknas till 16 000 tkr, där kommunens 
förväntade del uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för kommunen med 1 300 tkr jämfört 
med tidigare given budget. 
 
Ökningen beror på att trafikverket i sin tidigare kalkylering gjort en kalkylmiss och inte fått 
med hela kostanden för bron.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
I tidigare beslut uppgavs totalkostnad för projektet på 1 300 tkr varav kommunens ska 
finansiera 5 800 tkr. Ny kostnadsberäkning uppgår nu till 16 000 tkr, varav kommunen ska 
finansiera med 7 100 tkr. Total ökning för kommunen är 1 300 tkr. Den ökade kostnaden 
föreslås täckas av omfördelning av medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre 
Ringleden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En sammanhållande gång- och cykelväg skapar en trygg och säker trafiksituation för barn och 
ungdomar som tar sig från Jörlanda till Stora Höga och från Stora Högas samhälle till Stora 
Högaskolan.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 11, ”Hållbara städer och samhällen” samt mål nummer 9 ” Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur” av de globala målen i Agenda 2030. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 

 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

  
 
 
 
 
§ 104 Dnr: KS 2018/321 
 
Omfördelning av investeringsbudget på grund av utbyggnad av 
gång- och cykelväg längs väg 574 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 2 800 tkr ur totala investeringsbudgeten för 
utbyggnad gång- och cykelvägar för färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 

 
Protokollsanteckning  
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Stenungsunds kommun har en antagen 
mobilitetstrategi där inriktningen och ambitionen är att öka andelen resor som våra 
kommuninvånare går till fots eller cyklar. Byggandet av gång och cykelvägar kommer därför 
prioriteras de kommande åren. När Trafikverket är med och ställer krav kan kostnaderna bli 
orimligt höga. Moderaterna anser att det är viktigt att kommunen på ett tidigt stadium försöker 
hitta alternativa lösningar i de fall löpmeterpriset kan antas bli väsentligt högre än den för 
gång och cykel-vägar genomsnittliga kostnaden. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige ställer sig bakom protokollsanteckningen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7,1 mnkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3,0 mnkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medför ökade kostnader. Ny budget är satt 
till 13 mnkr där kostnaden för kommunen är 5,8 mnkr, en ökning för kommunen med 2,8 
mnkr. 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-06-10

 
Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 23 mars 2020 till förvaltningen med uppdraget 
att utreda av alternativa möjligheter. Alternativt förslag är att låta anlägga cykelbanan utefter 
en upptrampad stig och ansluta cykelbanan mot Stora vägen till blandtrafik söder om bron och 
sedan leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen.  
Detta alternativ uppgår till en kostnad av 5,3 mnkr, detta innebär en minskning av den totala 
budgeten av investeringsprojektet på 0,5 mnkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-06-10 
Kommunstyrelsen 2020-05-25 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Bilaga 1, GC-nät 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Jan Rudén (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 

 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 63 Dnr: KS 2016/745 
 
Ansökan om att arrendera mark på Stenung 4:36 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta och teckna ett 
arrendeavtal med Stenungsunds Marinservice AB. Arrendet ska gälla inom del av fastigheten 
Stenung 4:36 för lyftplats för båtar, med en arrendetid på tio år med möjlighet till förlängning 
med ett år per gång om inte uppsägning sker. Inget indirekt besittningsskydd ska ingå i 
arrendeavtalet. Arrendeavgiften ska vara 55 kronor per kvadratmeter och uppräkning ska ske 
årligen med konsumentprisindex. Beslutet gäller om avtal tecknas inom ett år från 
beslutsdatum. 

Förvaltningen får i uppdrag att, i samband med upprättande av arrendeavtal med 
Stenungsunds Marinservice, tillskapa ställplatser i anslutning till kommunhusets parkering. 
Förvaltningen ska återkomma med kostnader innan igångsättning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Marinservice AB har ansökt om att få arrendera kommunalägd mark vid Norra 
hamnplan. Syftet med ansökan är att Stenungsunds Marinservice AB vill få möjlighet att 
anordna en bättre lyftplats för större båtar, vilket skulle möjliggöra en utveckling av företagets 
verksamhet. Kommunen använder idag den aktuella platsen för åtta ställplatser för husbilar. 
Då marken i gällande stadsplan anger ändamålet småbåtshamn strider dagens användning mot 
ändamålet i stadsplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att i samband med 
upprättande av arrendeavtal med Stenungsunds Marinservice, tillskapa ställplatser i 
anslutning till kommunhusets parkering. Förvaltningen ska återkomma med kostnader innan 
igångsättning. 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och 
finner att så sker. Ordföranden frågar om allmänna utskottet antar Olof Lundbergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Pernilla.larsson2@stenungsund.se 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2016/745
2022-04-27

 
Pernilla Larsson Till kommunstyrelsen  
Mark och exploateringsingenjör 
 
 
Ansökan om att arrendera mark på Stenung 4:36 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta och teckna ett 
arrendeavtal med Stenungsunds Marinservice AB. Arrendet ska gälla inom del av fastigheten 
Stenung 4:36 för lyftplats för båtar, med en arrendetid på tio år med möjlighet till förlängning 
med ett år per gång om inte uppsägning sker. Inget indirekt besittningsskydd ska ingå i 
arrendeavtalet. Arrendeavgiften ska vara 55 kronor per kvadratmeter och uppräkning ska ske 
årligen med konsumentprisindex. Beslutet gäller om avtal tecknas inom ett år från 
beslutsdatum. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Marinservice AB har ansökt om att få arrendera kommunalägd mark vid Norra 
hamnplan. Syftet med ansökan är att Stenungsunds Marinservice AB vill få möjlighet att 
anordna en bättre lyftplats för större båtar, vilket skulle möjliggöra en utveckling av företagets 
verksamhet. Kommunen använder idag den aktuella platsen för åtta ställplatser för husbilar. 
Då marken i gällande stadsplan anger ändamålet småbåtshamn strider dagens användning mot 
ändamålet i stadsplanen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds Marinservice AB ansökte den 10 november 2016 om att få arrendera 
kommunalägd mark vid Norra hamnplan. Vid den tidpunkten pågick ett detaljplanearbete för 
att ändra befintlig detaljplan för området. Med anledning av det pågående detaljplanearbetet 
för Norra hamnplan kunde inget arrende medges då. Efter att kommunstyrelsen den 22 mars 
2021 §77 beslutade att planarbetet för Norra hamnplan skulle avslutas kunde dialogen om 
arrende återupptas. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2016/745
2022-04-27

 
Norra hamnplan är markerat i blått på kartan  
 
Stenungsunds Marinservice AB 
Stenungsunds Marinservice AB är ett fullservicevarv för fritidsbåtar. Företaget har haft sin 
verksamhet i Stenungsund sedan 1983 och är en auktoriserad verkstad för ett flertal 
motortillverkare. För reparation och service har företaget idag en lyftplats på Hjertmans 
område där man lyfter båtarna för att sedan transporterar dem till verkstaden som är belägen i 
Doterödsområdet. Idag har Stenungsunds Marinservice AB möjlighet att ta upp båtar till max 
30 fot vid sin befintliga lyftplats. Den befintliga lyftplatsen har en smal utfart med begränsad 
svängradie som hindrar möjligheten att transportera större båtar till verkstaden. Företaget 
önskar därför finna en annan plats med möjlighet att ta upp större båtar, vilket enligt företaget 
skulle möjliggöra en utveckling av sin verksamhet då dagens fritidsbåtar tenderar att bli allt 
större. 
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Nuvarande lyftplats och utfart markerat i gult 
 

 
Nuvarande utfart till Strandvägen är trång. 
 
Stenungsunds Marinservice AB har preciserat ansökan till att gälla rödmarkerat område i 
nedanstående karta, belägen på den kommunalägda fastigheten Stenung 4:36. För att kunna 
använda platsen som lyftplats behöver vissa anläggningar utföras, vilket kräver investeringar 
från Stenungsunds Marinservice AB. För att dessa investeringar ska betala sig över tid önskar 
Stenungsunds Marinservice AB en arrendetid på tio år med ett års förlängning om inte 
uppsägning sker. Uppsägningstid föreslås till ett år för båda parter. 
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Lokaliseringen i ansökan är på samma plats som kommunen anordnat ställplatser för husbilar. 
Med anledning av ansökan om arrende ställs frågan om platsens nyttjande mellan de olika 
verksamheternas behov. 
 

 
Önskad lyftplats med utfart markerat i rött 
 
Ställplatser för husbilar 
Stenungsunds kommun anordnar och hyr ut åtta ställplatser för husbilar på platsen där 
Stenungsunds Marinservice AB önskar anlägga lyftplats. Ställplatserna är asfalterade och är 
utmärkta på marken enligt rekommenderad bredd. Anordningar för el finns på platserna och 
tillgång till vatten och latrintömning finns i nära anslutning. Betalning för besökarna sker via 
en app som registrerar antalet betalande besökare vilket redovisas i bilagorna ”statistik besök 
ställplatser norra hamnplan 2021” och ”statistik intäkter ställplatser norra hamnplan 2021”. 
 
Platsen upplevs som populär med anledning av närheten till service och handel. Genom 
besökarna till ställplatserna bidrar ställplatserna till näringslivet i Stenungsunds centrum. 
Ställplatserna besöks året om men med störst frekvens under sommaren. Från början var 
ställplatserna tillfälliga men då efterfrågan fortsatt, har platserna blivit kvar och med tiden 
även utökats och uppdaterats med bekvämligheter.  

Platsens förutsättningar 
Marken berörs av stadsplan S45 där platsens användning är utlagd som småbåtshamn. Marken 
är prickad i den gällande stadsplanen, vilket innebär att den inte får bebyggas. I nuläget är 
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platsen belägen precis norr om skyddslinjen för Servesoklassade anläggningar vilket innebär 
att det inte får tillkomma bostäder, detaljhandel eller annan besöks- eller personintensiv 
verksamhet. Denna skyddslinje är under omprövning och kan komma att justeras i framtiden. 

 

Ur stadsplan S45, platsen är markerad med röd cirkel. Bestämmelsen Ths innebär område för småbåtshamn. 
 

Förutsättningar i eventuellt arrende 
Om det blir aktuellt med ett arrende kommer Stenungsunds Marinservice AB behöva göra en 
anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen för att få nyttja vattenområdet för sin 
verksamhet. Stenungsunds Marinservice AB kommer också behöva stå för kostnader för 
eventuell muddring, uppförande av brygga och andra nödvändiga anordningar samt pröva om 
anordningarna behöver bygglov. Stenungsunds Marinservice AB ansvarar för att ansöka om 
och bekosta en eventuell bygglovsprövning. Efter arrendetiden löpt ut ska anordningarna tas 
bort och marken återställas om inget annat överenskommes. Stenungsunds Marinservice AB 
är informerade om detta. 
 
Om förutsättningarna finns kommer ett avtal om arrende tecknas mellan kommunen och 
Stenungsunds Marinservice AB. Arrendeavgiften för området är 55 kr / kvadratmeter och år. 
Arrendeavgiften baseras på marknadsvärdet och är beräknad utifrån ”PM för Arrendenivåer 
inom Stenungsunds kommun” från 2012 och är uppräknad med konsumentprisindex till 2022 
års prisnivå. I det fall arrendeavtal tecknas efter 2022 års utgång kommer arrendeavgiften på 
55 kronor uppräknas med konsumentprisindex för 2023. Arealen för arrendeområdet är ännu 
inte fastställd men beräknas preliminärt till 1200 kvadratmeter vilket skulle motsvara en 
arrendeavgift på cirka 60 000 – 70 000 kronor per år. Förvaltningen använder 
konsumentprisindex för att justera arrendeavgifter årligen.  
Stenungsunds Marinservice AB har önskat att arrendetiden ska vara tio år med ett års 
förlängning med anledning av att de kostnader som uppkommer vid anläggandet ska kunna 
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återbetala sig. I arrendeavtalet föreslår förvaltningen att klausulen angående indirekt 
besittningsskydd avtalas bort vilket innebär att när arrendeavtalet sägs upp för avflyttning 
eller vid villkorsändring står kommunen ingen risk att betala ut skadestånd till arrendatorn. 
Med beaktande av att tidigare detaljplanearbete för Norra hamnplan är avslutat, samt att inget 
nytt planbesked finns inom området, ser förvaltningen ingen förändrad markanvändning inom 
de närmaste åren och föreslår därför att kommunen kan tillmötesgå Stenungsunds 
Marinservice AB önskemål om arrendetid. 
 
Förutsättning för Ställplatserna 
Om det blir aktuellt med ett arrende för Stenungsunds Marinservice AB, skulle det innebära 
att ställplatserna behöver tas bort från platsen. I utredningsuppdraget ”Utredningsuppdrag 
angående ställplatser för husbil” som gjorts i ärende med diarienummer KS 2021/725 
redovisas de förutsättningar som finns för att anordna ställplatser på ett antal andra platser på 
kommunal mark. Möjligheten att hitta en annan lämplig plast för ställplatser kan finnas i den 
utredningen. Om skyddslinjen för servesoklassade anläggningar justeras i framtiden skulle 
man kunna pröva om båtuppställningsplatsen för vinterförvaring på Norra hamnplan kan 
användas för ställplatser. 
   

 
Blå skrafferat område skulle kunna vara en plats för ställplatser om skyddslinjen ändras. 
 
Motivering till beslutsförslag 
Då ansökan om arrende behöver hanteras och att platsen redan används för ställplatser har 
förvaltningen vägt de båda intressena mot varandra och kommit fram till att platsen nyttjas på 
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bästa sätt om den används för det ändamål den är ämnad för enligt detaljplanen. Lyftplats för 
båtar bör ingå inom ramen för ändamålet småbåtshamn, då det är en förutsättning för en sådan 
verksamhet. Det är trångt i hamnen för de verksamheter som kräver hamnverksamhet och 
man har därför redan nyttjat de bryggor och områden som går att nyttja, vilket gör det svårt att 
hitta en annan lämplig plats för lyftplats av båtar. Hamnen har dessutom ett begränsat djup 
och har därför också en begränsad tillgång till kajplatser. 
 
Ställplatserna är populära och inbringar intäkter som väger över de intäkter ett eventuellt 
arrende skulle ge. Dock stödjer inte detaljplanen användningen för ställplatser. Då platsen är 
belägen vid vattnet på en kaj skulle det vara ett bättre nyttjande av marken om den användes 
för ändamålet småbåtshamn. Nyttan med att använda platsen för sitt ändamål borde övervinna 
den ekonomiska förlusten.Möjligheten att hitta en annan plats för ställplatserna är större än att 
hitta en lämplig kajplats för lyftplats för båtar.  
Ett arrende föreslås därför upprättas år Stenungsunds Marinservice AB med en arrendetid på 
tio år med möjlighet till ett års förlängning och en arrendeavgift på 55 kronor per 
kvadratmeter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ställplatserna genererade en årlig intäkt på cirka 115 000 kronor, enligt bilagan ”statistik 
intäkter ställplatser norra hamnplan 2021”. Kommande intäkter kommer troligen vara 
liknande beroende på besöksfrekvens, såvida inga prisändringar sker. 
Ett arrende för lyftplats skulle ge en intäkt på cirka 60 000–70 000 kronor per år. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Detta ärende påverkar inte barns perspektiv då platsen inte är anpassad för barns vistelse 
enligt detaljplanen. 
 
Juridiska bedömningar 
Den juridiska bedömningen utgår ifrån plan och bygglagens bestämmelser om markens 
nyttjande. Förvaltningen har utgått ifrån vad den gällande detaljplan medger för användning 
av marken. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 27 april 2022 
Beslut KS 2002/410 §77 
Statistik intäkter ställplatser norra hamnplan 2021 
Statistik besök ställplatser norra hamnplan 2021 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger  
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Pernilla.larsson2@stenungsund.se 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-03-22

  
 
 
 
 
§ 77 Dnr: KS 2002/410 
 
Avslut av planarbete för detaljplan för kontor och hamnverksamhet 
på Stenung 16:1 m. fl. Norra Hamnplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslutar planarbete på Stenung 16:1 m. fl. Norra Hamnplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att tillskapa nya kontorshus, skapa en strandpromenad och bevara 
viss hamnverksamhet. Planarbetet har pågått i cirka 18 år och planstartades 2006-06-10. 
Planen har varit ute på två samråd. Det första under 2005 och det andra under 2014. Sedan 
dess har planarbetet legat vilande då bland annat genomförbarheten med 
exploateringskostnader bedömdes som för höga.  
 
Eftersom det inte i dagsläget bedöms som möjligt att genomföra en detaljplan föreslås 
framtagna handlingar sparas för att vid ett senare tillfälle kunna vara underlag för eventuella 
nya planarbeten. Samtidigt avlutas detta planarbete för att hålla en aktuell och uppdaterad 
uppdragslista. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-02-16 
Tjänsteskrivelse 2021-01-14 
 
Beslut skickas till 
peter.nilsson@stenungsund.se 
 
 
 









 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 65 Dnr: KS 2014/448 
 
Avslut av planarbete för bostäder på Dyrtorp 1:15 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planarbete på Dyrtorp 1:15. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att dela fastigheten Dyrtorp 1:15 i två för att kunna tillskapa 
byggrätt för ett enbostadshus. Fastigheten ligger inom detaljplan 146 Bergdalen och är 
planlagd för bostadsändamål. Planarbetet har legat i planlistan sedan september 2014.  
 
Vid granskning bedöms detaljplanen som svårgenomförbar och kostsam i förhållande till den 
byggrätt planen skulle möjliggöra. Bland annat bedöms utredningar för buller och risk från 
farligt gods-transporter behöva genomföras. Vid dialog med sökande har därmed framkommit 
att de inte vill gå vidare med planarbetet och planarbetet föreslås därför avslutas för att hålla 
planlistan aktuell och uppdaterad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se  
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Cecilia Norlander Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Avslut av planarbete för bostäder på Dyrtorp 1:15 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planarbete på Dyrtorp 1:15. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att dela fastigheten Dyrtorp 1:15 i två för att kunna tillskapa 
byggrätt för ett enbostadshus. Fastigheten ligger inom detaljplan 146 Bergdalen och är 
planlagd för bostadsändamål. Planarbetet har legat i planlistan sedan september 2014.  
 
Vid granskning bedöms detaljplanen som svårgenomförbar och kostsam i förhållande till den 
byggrätt planen skulle möjliggöra. Bland annat bedöms utredningar för buller och risk från 
farligt gods-transporter behöva genomföras. Vid dialog med sökande har därmed framkommit 
att de inte vill gå vidare med planarbetet och planarbetet föreslås därför avslutas för att hålla 
planlistan aktuell och uppdaterad. 
 

 
Kartutsnitt med planområdets lokalisering markerad med röd cirkel. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/448
2022-05-03

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet är av administrativ karaktär och medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett avslut av planarbete, som är ett administrativt beslut, bedöms inte ha någon påverkan på 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se  

marita.hjelm@stenungsund.se  

 

mailto:cecilia.norlander@stenungsund.se
mailto:marita.hjelm@stenungsund.se


 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 66 Dnr: KS 2020/325 
 
Omprövning av planbesked för bostäder på Järnklätt 1:22 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planarbete på Järnklätt 1:22.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att skapa byggrätter för cirka 50 bostäder. Fastigheten är idag inte 
planlagd. Planarbetet har legat i planlistan sedan juni 2020.  
 
Fastighetsägaren ansökte om förhandsbesked för två fastigheter i södra änden av 
planbeskedsområdet februari 2017, vilka beviljades maj 2017 (Järnklätt 1:23 och 1:24). Dessa 
är idag avstyckade, bygglov är beviljat och byggnation är påbörjad. Ansökan om planbesked 
inkom 31 mars 2020 och beviljades 15 juni 2020. Därefter inkom den andra ansökan om 
förhandsbesked för två enbostadshus i norra/centrala änden av planbeskedområdet september 
2020, vilka beviljades maj 2021 (Järnklätt 1:27 och 1:28). Dessa har avstyckats och bygglov 
är beviljat i maj 2022.  
 
En av fördelarna och syftet med detaljplaneläggning är att det ger en tydlighet och trygghet i 
hur området ska utvecklas, bedömningen är därför att det är olämpligt att ha ej planlagda 
fastigheter precis intilliggande eller i mitten av ett så stort område som planbeskedsansökan 
omfattar. 
 
Förvaltningen ser nu att förutsättningarna som fanns när planbeskedet gavs i juni 2020 har 
förändrats i och med förhandsbeskedet som inkom efter planbeskedet. Vid kontakt med 
sökande har framkommit att fastigheterna som tillkommit genom förhandsbesked planeras ha 
enskilt avlopp. Om det under arbetet med detaljplanen framkommer att området bör VA-
försörjas genom en allmän VA-anläggning kommer även de fastigheter som avstyckats genom 
nämnda förhandsbesked att omfattas av allmänt verksamhetsområde för VA. Kommunen kan 
då riskera att bli skyldig att lösa in de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna som 
anlagts utifrån deras kvarvarande värde. Området ligger inte idag i närhet till befintligt 
kommunalt verksamhetsområde. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se  
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Cecilia Norlander Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Omprövning av planbesked för bostäder på Järnklätt 1:22 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planarbete på Järnklätt 1:22.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen var att skapa byggrätter för cirka 50 bostäder. Fastigheten är idag inte 
planlagd. Planarbetet har legat i planlistan sedan juni 2020.  
 
Fastighetsägaren ansökte om förhandsbesked för två fastigheter i södra änden av 
planbeskedsområdet februari 2017, vilka beviljades maj 2017 (Järnklätt 1:23 och 1:24). Dessa 
är idag avstyckade, bygglov är beviljat och byggnation är påbörjad. Ansökan om planbesked 
inkom 31 mars 2020 och beviljades 15 juni 2020. Därefter inkom den andra ansökan om 
förhandsbesked för två enbostadshus i norra/centrala änden av planbeskedområdet september 
2020, vilka beviljades maj 2021 (Järnklätt 1:27 och 1:28). Dessa har avstyckats och bygglov 
är beviljat i maj 2022.  
 
En av fördelarna och syftet med detaljplaneläggning är att det ger en tydlighet och trygghet i 
hur området ska utvecklas, bedömningen är därför att det är olämpligt att ha ej planlagda 
fastigheter precis intilliggande eller i mitten av ett så stort område som planbeskedsansökan 
omfattar. 
 
Förvaltningen ser nu att förutsättningarna som fanns när planbeskedet gavs i juni 2020 har 
förändrats i och med förhandsbeskedet som inkom efter planbeskedet. Vid kontakt med 
sökande har framkommit att fastigheterna som tillkommit genom förhandsbesked planeras ha 
enskilt avlopp. Om det under arbetet med detaljplanen framkommer att området bör VA-
försörjas genom en allmän VA-anläggning kommer även de fastigheter som avstyckats genom 
nämnda förhandsbesked att omfattas av allmänt verksamhetsområde för VA. Kommunen kan 
då riskera att bli skyldig att lösa in de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna som 
anlagts utifrån deras kvarvarande värde. Området ligger inte idag i närhet till befintligt 
kommunalt verksamhetsområde. 
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Kartunderlag 

 
Utsnitt över Stenungsund tätort från Kartportalen med ungefärligt planområde markerat med 
röd oval. 
 

 
Fastigheten Järnklätt 1:22 med sökta förhandsbesked och bygglov. 
 
 

Förhandsbesked, avstyckade tomter.

Bygglov, byggnation pågår.
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Karta från planbeskedsansökan 2020-03-31. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet är av administrativ karaktär och medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett avslut av planarbete, som är ett administrativt ärende, bedöms inte ha någon påverkan på 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
cecilia.norlander@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se  

 

mailto:cecilia.norlander@stenungsund.se
mailto:marita.hjelm@stenungsund.se


 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 56 Dnr: KS 2020/1070 
 
Tvetens avloppsreningsverk 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, till den juridiskt bildande 
samfällighetsföreningen för Tvetens avloppsreningsverk, utge ersättning för servicekostnader 
för att avloppsreningsverket ska vara fungerande under följande förutsättningar: 

• Att en ny gemensam besiktning av avloppsreningsverket utförs där det redogörs för 
vilka delar som är defekta i verket. 

• Att en juridisk samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet vilken kommunen betalar 
ut ersättningen till först när den är bildad. 

• Att kommunen endast betalar för service av defekta delar i avloppsreningsverket 
(ingen totalservice). 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen betalar del av förrättningskostnaden till 
Lantmäteriet som överstiger 70 tkr med ett takbelopp på den totala förrättningskostnaden om 
160 tkr (maximal utbetalning från kommunen är därmed 90 tkr). För eventuell överstigande 
del har Lantmäteriet att besluta om fördelning av kostnaden. 

Kommunstyrelsen beslutar att om den pågående lantmäteriförrättningen ställs in av 
Lantmäteriet efter inrådan av påkopplade fastighetsägare eller Lantmäteriet, upphör ovan 
nämnda punkter att gälla i sin helhet och ingen ersättning betalas ut av kommunen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun var under år 2007 i behov av att tillskapa fler förskoleplatser i Tveten. 
Ett avtal om anläggningsarrende upprättades som gav kommunen möjlighet att arrendera 
mark av fastighetsägarna till fastigheten Tveten 2:1. Kommunen uppförde även ett 
avloppsreningsverk inom arrendeområdet. Ett separat avtal om anslutning till 
avloppsreningsverket upprättades som gav tillstånd till två fastigheter att koppla på sig på den 
enskilda avloppsreningsanläggningen samt att kommunen genom avtalet överlät 
avloppsreningsverket till fyra fysiska personer vid avetableringen av förskolan. Avetablering 
av förskolan skedde 2012. Enligt avtalet om anslutning till avloppsreningsverket ska en 
gemensamhetsanläggning bildas för påkopplade fastigheter. Det pågår en 
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lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning för avloppsreningsverket. 
Påkopplade fastigheter till avloppsreningsverket har i samband med förrättningen inkommit 
med ett ersättningsanspråk till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Bilaga 1, Anläggningsarrende  
Bilaga 2, Avtal om anslutning till avloppsreningsverk mm.  
Bilaga 2, E-post angående förslag på ersättning 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
therese.brattfors@stenungsund.se 
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Therese Brattfors Till kommunstyrelsen  
Mark- och exploateringsingenjör 
 
Tvetens avloppsreningsverk 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att, till den juridiskt bildande 
samfällighetsföreningen för Tvetens avloppsreningsverk, utge ersättning för servicekostnader 
för att avloppsreningsverket ska vara fungerande under följande förutsättningar: 

• Att en ny gemensam besiktning av avloppsreningsverket utförs där det redogörs för 
vilka delar som är defekta i verket. 

• Att en juridisk samfällighetsförening bildas av Lantmäteriet vilken kommunen betalar 
ut ersättningen till först när den är bildad. 

• Att kommunen endast betalar för service av defekta delar i avloppsreningsverket 
(ingen totalservice). 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen betalar del av förrättningskostnaden till 
Lantmäteriet som överstiger 70 tkr med ett takbelopp på den totala förrättningskostnaden om 
160 tkr (maximal utbetalning från kommunen är därmed 90 tkr). För eventuell överstigande 
del har Lantmäteriet att besluta om fördelning av kostnaden. 

Kommunstyrelsen beslutar att om den pågående lantmäteriförrättningen ställs in av 
Lantmäteriet efter inrådan av påkopplade fastighetsägare eller Lantmäteriet upphör ovan 
nämna punkter att gälla i sin helhet och ingen ersättning betalas ut av kommunen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun var under år 2007 i behov av att tillskapa fler förskoleplatser i Tveten. 
Ett avtal om anläggningsarrende upprättades som gav kommunen möjlighet att arrendera 
mark av fastighetsägarna till fastigheten Tveten 2:1. Kommunen uppförde även ett 
avloppsreningsverk inom arrendeområdet. Ett separat avtal om anslutning till 
avloppsreningsverket upprättades som gav tillstånd till två fastigheter att koppla på sig på den 
enskilda avloppsreningsanläggningen samt att kommunen genom avtalet överlät 
avloppsreningsverket till fyra fysiska personer vid avetableringen av förskolan. Avetablering 
av förskolan skedde 2012. Enligt avtalet om anslutning till avloppsreningsverket ska en 
gemensamhetsanläggning bildas för påkopplade fastigheter. Det pågår en 
lantmäteriförrättning för att bilda en gemensamhetsanläggning för avloppsreningsverket. 
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Påkopplade fastigheter till avloppsreningsverket har i samband med förrättningen inkommit 
med ett ersättningsanspråk till kommunen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Stenungsunds kommun var under år 2007 i behov av att tillskapa fler förskoleplatser i Tveten. 
Kommunen arrenderade därav under perioden 1 januari 2008 till och med 1 januari 2013 
mark av fastighetsägarna till Tveten 2:1 för att anlägga och driva en förskola med tillhörande 
byggnader och anläggningar, se bilaga 1 ”Anläggningsarrende undertecknat 2007-12-18”. 
Den arrenderade marken var belägen i nära anslutning till den dåvarande Tveten skolan och 
kommunen beviljades tillfälligt bygglov för anlägga en förskola inom arrendeområdet. 
 

 
Karta. Pilen visar arrendeområdets geografiska placering i kommunen. 
 
Moduler uppfördes inom arrendeområdet av kommunen som användes till lokaler för 
förskolan samt skolkök. Inom arrendeområdet tillfördes även ett avloppsreningsverk (från 
leverantören Baga), lekutrustning, staket, belysning med mera. Avloppsreningsverket har en 
kapacitet för 23 hushåll (80 personer) och är en enskild avloppsanläggning utanför 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Avtal om anslutning till avloppsreningsverk 
I anslutning till undertecknandet av anläggningsarrendet upprättades även ett separat avtal om 
anslutning till avloppsreningsverket för förskolan, se bilaga 2 ”Avtal om anslutning till 
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avloppsreningsverk m.m”. Avtalet tecknades mellan fastighetsägarna till anläggningsarrendet 
(Tveten 2:1) samt med fastighetsägarna till den intilliggande fastigheten (Tveten 2:17).  
Enligt muntliga uppgifter fick fastigheten Tveten 2:17 sin avloppsledning avgrävd i samband 
med kommunens markarbeten för förskolan och fastighetsägarna till Tveten 2:17 fick därför 
erbjudande från kommunen om att bli påkopplade till avloppsreningsverket för förskolan.  
 
I avtalet om anslutning till avloppsreningsverket avtalades att fastighetsägarna till Tveten 2:17 
tilläts att koppla på sitt avlopp till kommunens reningsanläggning utan kostnad. Det avtalas 
även att kommunen tillåter fastighetsägaren av Tveten 2:1 att koppla på sitt avlopp till den 
nämnda reningsanläggningen under vissa givna villkor.  
 
I avtalet avtalades även att kommunen överlåter reningsanläggningen till fastighetsägarna till 
Tveten 2:17 och Tveten 2:1 (fyra fysiska personer) då avetablering av förskolan sker. 
 
Inkoppling till avloppsreningsverk 
Fastigheten Tveten 2:17 kopplade på sitt avlopp till avloppsreningsverket under 2008. 
Fastigheten Tveten 2:1 kopplade på sitt avlopp år 2019 och efterfrågade därefter ersättning av 
kommunen på kostnaden för inkopplingen utifrån avtalet om anslutning till 
avloppsreningsverket. En överenskommelse om utbetalningen av ersättningen upprättades 
mellan kommunen och fastighetsägarna till Tveten 2:1. En total ersättning om 55 000 kronor 
betalades ut av kommunen.  
 
Gemensamhetsanläggning 
I avtalet om anslutning till avloppsreningsverket beskrivs att en gemensamhetsanläggning ska 
bildas för påkopplade fastigheter då förskolan är avetablerad.  
 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas om hand av flera fastigheter 
tillsammans och kan till exempel vara ett avloppsreningsverk. En gemensamhetsanläggning 
bildas genom en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. Delägarna till 
gemensamhetsanläggningen har gemensamt ansvar för att ta hand om 
gemensamhetsanläggningen. Lantmäteriet bildar, om delägande fastigheter önskar det, en 
samfällighetsförening i samband med att gemensamhetsanläggningen bildas. 
Samfällighetsföreningen förvaltar därefter gemensamhetsanläggningen och styrelsen ansvarar 
för löpande skötsel av den gemensamma anläggningen. 
 
Någon gemensamhetsanläggning har ännu inte bildats för avloppsreningsverket. I dagsläget 
(maj 2022) är tio fastigheter påkopplade på avloppsreningsverket. En ansökan till 
Lantmäteriet om att bilda en gemensamhetsanläggning skickades in gemensamt av flera av de 
påkopplade fastighethetsägarna i juni 2019. Handläggning av ärendet påbörjades av 
Lantmäteriet februari 2020. 
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Avetablering av förskola 
Arrendet sades upp av kommunen den 2 december 2011 och upphörde att gälla den 1 januari 
2013. I uppsägningshandlingen noterades att samtal förts med fastighetsägarna om att dessa 
ville behålla vissa hårdgjorda ytor inom arrendeområdet och att frågan om återställande skulle 
göras i samråd. Ett protokoll togs fram inför avetableringen av Tvetens förskola som 
redovisar en kortfattad markbeskrivning inför att avetableringen skulle utföras. I protokollet 
nämns exempelvis att anslutningsledning från grannfastigheten Tveten 2:17 till 
avloppsreningsverket säkerställs och att ny strömförsörjning förbereds till 
avloppsreningsverket för framtida byggnation av två villor. Avloppsreningsverket 
avetablerades ej. Protokollet undertecknades den 19 oktober 2012 av kommunen samt en av 
de berörda fastighetsägarna.  
 
Lantmäteriförrättning 
Under den pågående förrättningen hos Lantmäteriet har det uppdagats att kommunen och 
påkopplade fastighetsägare till avloppsreningsverket har olika syn på vem som äger 
reningsverket och därmed ansvarar för verkets skötsel och underhåll. För att förrättningen ska 
kunna fortlöpa, och inte ställas in av Lantmäterimyndigheten, krävs att berörda påkopplade 
fastighetsägare medverkar till att beslut i förrättningen tas om att bilda en 
gemensamhetsanläggning. Representanter från de påkopplade fastigheterna har under den 
pågående förrättningen hävdat att kommunen är ansvarig för att upprusta reningsverket innan 
de vill ta över verket. 
 
Den 28 februari 2022 inkom en av representanterna med ett skriftligt ersättningsanspråk till 
kommunen där de anser att det är kommunen som ansvarar för att verket överlämnas till 
samfälligheten i ett fullt fungerande och i ett av kommunen godkänt skick. Totalservice och 
eventuella reparationer ska kommunen ansvar för enligt ersättningsanspråket. En besiktning 
av verket utfördes under hösten 2020 av leverantören Baga som visade på en kostnad för 
upprustning av verket om 117 tkr + moms. I den summan inryms även att byta ut samtliga 
pumpar (även de som fungerade vid besiktningstillfället) med mera. 
 
Utöver ersättningsanspråket om att kommunen ska ansvara för att rusta upp verket vill 
fastighetsägarna att kommunen ska stå för Lantmäteriets förrättningskostnad som överstiger 
70 tkr. 
 
Ersättning 
Ingen ytterligare dokumentation gällande överlämningen av avloppsreningsverket har 
upprättats med hänvisning till det befintliga avtalet om anslutning till avloppsreningsverket. 
Påkopplade fastighetsägare anser att kommunen av denna anledning agerat som fortsatt ägare 
av verket och har därav begärt ovan nämnda ersättning från kommunen. 
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Förvaltningen bedömer att det är rimligt att kommunen betalar ut en viss ersättning till den 
juridiskt bildande samfällighetsföreningen för upprustning av defekta delar i 
avloppsreningsverket. Upprustning av fungerande delar i verket anser förvaltningen inte att 
kommunen ska ersätta utan det får påkopplade fastigheter bekosta. En ny uppdaterad 
besiktning av verket ska göras av leverantören, på bekostnad av kommunen, där det redogörs 
för vilka akuta, defekta serviceåtgärder kommunen ska stå för. 
 
Enligt anläggningslagen 29 § ska, om ett anläggningsbeslut har meddelats, 
förrättningskostnaden fördelas mellan ägarna av de fastigheter som ska delta i anläggningen 
efter vad som är skäligt. Det finns därutöver möjlighet att teckna överenskommelse mellan 
sakägarna om att fördela förrättningskostnaden på annat sätt än som följer av lagen. Med 
hänvisning till detta anser förvaltningen, i detta specifika ärende, att kommunen betalar del av 
förrättningskostnaden enligt påkopplade fastighetsägares förslag under förutsättning att den 
pågående förrättningen vinner laga kraft och att en efterföljande juridisk 
samfällighetsförening bildas vilken kommunen betalar ut ersättning till för upprustning av 
verket.  
 
Om en förrättning ställs in ska enligt fastighetsbildningslagen 2 kap. 6 § de som ansökt om 
förrättningen betala uppkomna kostnader om det inte finns andra särskilda omständigheter. 
Ställs förrättningen in anser inte förvaltningen det rimligt att kommunen står del av kostnaden  
då någon gemensamhetsanläggning inte kommer till samt att kommunen inte har något behov 
av anläggningen, om inte Lantmäteriet bedömer att kommunen ska stå del av kostnaden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vid utbetalning av ersättning till den bildande samfällighetsföreningen finansieras kostnaden 
inom ram av Fastighet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ingen barnkonsekvensanalys bedöms behövas för detta ärende.  
 
Juridiska bedömningar 
Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening 
En gemensamhetsanläggning bildas genom en förrättning hos lantmäterimyndigheten enligt 
Anläggningslagen (1974:1149). Samtliga delägare i gemensamhetsanläggningen har 
gemensamt ansvar för att ta hand om gemensamhetsanläggningen. En juridisk 
samfällighetsförening, som förvaltar den gemensamhetsanläggningen, kan bildas av 
lantmäterimyndigheten så snart en gemensamhetsanläggning är bildad.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6, Rent vatten och sanitet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Bilaga 1, Anläggningsarrende  
Bilaga 2, Avtal om anslutning till avloppsreningsverk mm.  
Bilaga 2, E-post angående förslag på ersättning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
therese.brattfors@stenungsund.se 

























From:                                 jessica kaurijoki
Sent:                                  Mon, 28 Feb 2022 08:47:35 +0000
To:                                      Therese Brattfors
Subject:                             Tveten reningsverk

Hej! 
Vi har efter vårat senaste möte med er den 31 januari 2022 haft samtal med alla övriga 
berörda fastighetsägare som är påkopplade på reningsverket.
Vi har informerat dem om erat förslag om förlikning och har gemensamt kommit fram 
till följande:
• Fastighetsägarna kommer gemensamt åta sig att betala den av Lantmäteriet
uppskattade rimliga kostnaden för bildandet av en förrättning som är 70.000 kr. 
Kostnader som överskrider detta belopp skall kommunen stå för. Fastighetsägare
har anslutit sig efter inrådan och krav från kommunen och ska inte drabbas av 
felaktiga förutsättningar, oklarheter gällande ägarfrågan, brister i dokumentation
gällande fast eller lös egendom samt att kommunens representant ej närvarit vid 
förrättningsmöten som kommunen kallats till. Information har därför ej kommit
fram till berörda parter i tid.
Processen har därför förlängts och därav blivit dyrare.
• Kommunen ansvarar för att verket överlämnas till samfälligheten i ett fullt 
fungerande och i ett av kommunen godkänt skick. Totalservice och eventuella 
reparationer med anledning av att verket ej skötts kontinuerligt enligt 
tillverkarens föreskrifter skall kommunen ansvara för.
Med vänlig hälsning,
Jessica Kaurijoki
den 28 februari 2022
Hämta Outlook för Android

https://aka.ms/AAb9ysg
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§ 62 Dnr: KS 2021/824 
 
Försäljning av Ramsön 1:12 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen ändrat uppdrag att utreda möjligheten att stycka av del av 
fastigheten Ramsön 1:12 och sälja den mark som är upplåten med arrendeavtal till de 
arrendatorer som har inskrivna arrendeavtal på fastigheten. Till uppdraget hör också att utreda 
möjligheten att sälja kvarvarande del av Ramsön 1:12 på öppna marknaden till högstbjudande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att fastigheten Ramsön 1:12 ska säljas på öppna marknaden till 
högstbjudande. Inför försäljning har förvaltningen utrett de fastighetsrättsliga förhållandena.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Beslut kommunstyrelsen 2021-06-14 § 213 
 
Beslut skickas till 
Pernilla.larsson2@stenungsund.se 
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Pernilla Larsson Till kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Försäljning av Ramsön 1:12 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen ändrat uppdrag att utreda möjligheten att stycka av del av 
fastigheten Ramsön 1:12 och sälja den mark som är upplåten med arrendeavtal till de 
arrendatorer som har inskrivna arrendeavtal på fastigheten. Till uppdraget hör också att utreda 
möjligheten att sälja kvarvarande del av Ramsön 1:12 på öppna marknaden till högstbjudande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att fastigheten Ramsön 1:12 ska säljas på öppna marknaden till 
högstbjudande. Inför försäljning har förvaltningen utrett de fastighetsrättsliga förhållandena. 
Slutsatsen är de nuvarande arrendeområdena bör styckas av och separat säljas till 
arrendatorerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 (§ 213) att fastigheten Ramsön 1:12 ska säljas 
via fastighetsmäklare på öppna marknaden till högstbjudande. En utredning kring 
förutsättningarna för en försäljning av fastigheten påbörjades därför. Denna utredning har lett 
fram till att förvaltningen fått kännedom om att det finns vissa fastighetsrättsliga 
förutsättningar som behöver klaras ut innan en försäljning är lämplig. I och med den 
fastighetsrättsliga utredningen har förvaltningen sett behov av att utreda andra lämpliga sätt 
att hantera en försäljning på. Av den anledningen behöver förvaltningen få ett ändrat uppdrag 
för att utreda andra möjligheter till försäljning än det som inryms i kommunstyrelsens 
nuvarande beslut. 
 
Bakgrund 
Ramsön 1:6 kom i kommunens ägo den 14 december 2001 genom att man nyttjade 
möjligheten till kommunal förköpsrätt. Genom avstyckning från Ramsön 1:6 bildades sedan 
Ramsön 1:12 den 1 april 2009. Det som fanns kvar av Ramsön 1:6 efter avstyckningen var 
jordbruksmark som man den 6 maj 2009 sålde till Västkuststiftelsen som är verksam i 
bevarande av jordbrukslandskapet på ön. Kommunen äger därför endast Ramsön 1:12, som 
idag endast består av själva bostadsmarken, som innefattar ett antal byggnader.  
Ramsön 1:12 belastas av 2 arrendeavtal för fritidsbostad som upptar en stor del av fastigheten. 
Inom denna arrendemark finns ett antal byggnader som både är fastighetstillbehör till Ramsön 
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1:12 och som är lös egendom för arrendatorerna. Detta försvårar en försäljning av hela 
fastigheten på öppna marknaden. 
 
De båda arrendatorerna har inkommit med ansökan om att få köpa loss marken på sina 
arrenden. Av den anledningen behöver förvaltningen hantera deras ansökningar i 
försäljningen av Ramsön 1:12 innan fastigheten kan säljas. 
  
Arrende P0193 är tecknat den 29 maj 1982 vilket gör att det är giltigt tom den 29 maj 2031. 
Arrende P0225 är tecknat den 20 juni 1994 och är giltigt tom den 20 juni 2043. Båda 
arrendena utgör bostadsarrende vilket gör att de har besittningsskydd vilket innebär att man 
som arrendator inte behöver lämna arrendestället utan att det finns skäl. Om jordägaren 
(kommunen i detta fall) säger upp avtalet har arrendatorerna rätt att få förlängningsfrågan 
prövad av Hyres- och arrendenämnden. Detta innebär att Ramsön 1:12 kan komma att vara 
belastad av de båda arrendena i oöverskådlig tid. 

                   
Fastigheten Ramsön 1:12 är markerad i rött           De 2 arrendena är markerade med blå skraffering P0193 och P0225 
 
I de båda arrendeavtalen finns en skrivelse om att arrendatorerna skulle äga de fritidshus som 
är belägna inom arrendena. Förvaltningen har därför begärt in mer information från 
arrendatorerna om hur dessa eventuella överlåtelser skulle gått till. De båda arrendatorerna har 
därför lämnat in kvittenser för köp av det s.k. hönshuset och det s.k. sädesmagasinet till 
förvaltningen. Dessa kvittenser är daterade till samma tidpunkter som när arrendeavtalen 
tecknades. Avsikten med dessa kvittenser har troligen varit att överlåta dessa byggnader så att 
de skulle utgöra lös egendom för arrendatorerna. Just denna fråga är en viktig del i 
utredningen för att säkerställa vem som äger vad inom fastigheten så att kommunen inte säljer 
annans egendom vid en försäljning av Ramsön 1:12. 
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Ramsöns byggnader  

 
Sädesmagasinet och Hönshuset har röd ring 
 
Fastighetsrättslig utredning 
För den som ska genomföra ett fastighetsköp är det viktigt att ta reda på vad som ska ingå i 
köpet. 
 
Enligt 1 kap. 1§ Jordabalken (JB), utgör fast egendom jord. Jorden indelas i fastigheter. På 
fastigheten kan det finnas tillbehör. Enligt 2 kap 1§ JB utgör fastighetstillbehör byggnader, 
ledningar och andra anläggningar som anlagts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Om 
fastigheten och tillbehören ägs av samma person utgör de fast egendom och följer således 
med varandra vid ett fastighetsköp. Allt som inte är fast egendom är per definition lös 
egendom.  

I 2 kap. 4 § JB finns en undantagsbestämmelse som är tillämplig när någon annan än 
fastighetsägaren själv har tillfört ett föremål på fastigheten. Av bestämmelsen framgår att 
föremål som tillförts fastigheten av nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren inte 
tillhör fastigheten. En byggnad som har uppförts av någon annan än fastighetsägaren utgör då 
lös egendom - man säger då att byggnaden står på ofri grund eftersom den som äger 
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byggnaden inte äger fastigheten. Byggnad på ofri grund kan bli fastighetstillbehör om 
byggnaden och fastigheten hamnar i samma ägares hand. 
 
I 2 kap. 7§ JB finns en bestämmelse som blir tillämplig när en fastighetsägare säljer ett 
fastighetstillbehör. För att ett sådant köp ska bli sakrättsligt giltigt måste fastighetstillbehöret, 
ex en byggnad, skiljas från fastigheten så att den inte längre kan anses tillhöra den. Det 
innebär att man fysiskt måste flytta byggnaden från fastighetens mark för att den ska bli lös 
egendom. Om det inte sker utgör byggnaden alltjämt fastighetstillbehör och följer då med 
fastigheten vid en eventuell försäljning.  

Enligt de historiska flygfotona över Ramsön kan man se att hönshuset och sädesmagasinet var 
belägna på fastigheten innan arrendeavtalen skrevs och att de står på samma plats idag. Man 
kan därför dra slutsatsen att hönshuset och sädesmagasinet varken uppförts av arrendatorerna 
eller skiljts från fastigheten. Detta talar för att byggnaderna fortsatte vara fastighetstillbehör 
och att de därför följde med fastigheten när kommunen köpte den. Däremot finns det andra 
byggnader och anläggningar som är byggda av arrendatorerna vilka således utgör lös 
egendom och ägs av annan än kommunen.   

 
 
Slutsats 
Då det på Ramsön 1:12 finns det en blandning av både fastighetstillbehör och lös egendom 
inom arrendeområdena försvårar det en försäljning av Ramsön 1:12.  
De båda arrendatorerna har gjort värdeskapande investeringar i både hönshuset och 
sädesmagasinet i tron om att dessa skulle utgöra lös egendom. Detta gör att den ekonomiska 
frågan kring byggnaderna behöver redas ut. 
 
Att Ramsön 1:12 är belastad av de två arrendena innebär också en försvårande omständighet, 
då halva fastigheten är upplåten åt andra, vilket gör att värdet för den som skulle köpa hela 
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Ramsön 1:12, som den ser ut idag, skulle minska. Det vore också en försvårande 
omständighet för en eventuell köpare att behöva hantera dessa arrenden i framtiden, vilket kan 
göra att fastigheten skulle kunna ses som mindre intressant för potentiella köpare, vilket kan 
dra ner priset. Därför vore det mer ekonomiskt att sälja Ramsön 1:12 efter att 
arrendeområdena är avskilda från fastigheten. Det är också ett mer rättssäkert sätt att 
genomföra en försäljning av Ramsön 1:12 då man undviker eventuella kostsamma rättstvister 
i framtiden. 
 
Av den anledningen föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ändrar uppdraget om 
försäljning där förvaltningen ges möjlighet att se över bästa sätt att hantera försäljningen på 
både i ett rättssäkert och ekonomiskt perspektiv. 
 
Förvaltningens förslag till försäljning 
Nedanstående bild beskriver förvaltningens förslag om hur en försäljning av fastigheten skulle 
kunna se ut om den skulle styckas upp till flera fastigheter enligt arrendatorernas 
förfrågningar. 

 
Förslaget ger att lotten A skulle styckas av och säljas till den som innehar arrendet, lotten B 
skulle styckas av och säljas till den som innehar det arrendet. I och med avstyckningarna 
skiljs Ramsön 1:12 från arrendeavtalen som därmed upphör. Problematiken med lös 
egendomen och fastighetstillbehör inom styckningslotterna upphör också, då både marken och 
alla byggnaderna hamnar i samma ägares hand och blir fastighetstillbehör till de avstyckade 
fastigheterna.  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/824
2022-05-02

Det som blir kvar av Ramsön 1:12 (grönt område i bilden ovan) skulle därefter endast 
innehålla fast egendom och skulle därmed kunna vara lämplig till försäljning på öppna 
marknaden till högstbjudande utan risk för framtida rättstvister. 
 
Förslag till fortsättning  
Om förvaltningen får i uppdraget att sälja av fastigheten i delar till arrendatorerna, kommer en 
djupare utredning av byggnaderna behöva göras för att lösa den ekonomiska delen mellan 
arrendatorer och kommunen. Om möjlighet till försäljning finns kommer köpekontrakt att 
upprättas. Dessa köpekontrakt kommer sedan ligga till grund för en ansökan om avstyckning 
hos Lantmäteriet. 
 
En ansökan om avstyckning kommer att prövas av Lantmäteriet där både stamfastigheten (det 
gröna området som blir kvar av Ramsön 1:12) och de båda styckningslotternas lämplighet ses 
över enligt 3 kap. 1§ fastighetsbildningslagen. Man kommer bland annat behöva se till att de 
båda styckningslotterna får tillgång till vägar samt strandplats på ön för att de ska bli lämpliga 
för sina ändamål. En sådan prövning kan troligen komma att göras i samråd med 
Länsstyrelsen i och med de naturvårdsföreskrifter som råder på Ramsön. Det efter 
avstyckningen kommer finns kvar av Ramsön 1:12 skulle innefatta endast mark med 
fastighetstillbehör som skulle kunna säljas på öppna marknaden till högstbjudande. I och med 
denna åtgärd kan kommunen med säkerhet veta att det man säljer på öppna marknaden endast 
innefattar fast egendom med fastighetstillbehör. 
 
I det fall kommunen och arrendatorerna kommer fram till att man vill pröva frågan om 
avstyckning hos Lantmäteriet kommer köpekontrakt att upprättas för del av fastighet. Vid köp 
av del av fastighet finns särskilda regler i 4 kap. 7§ Jordabalken, för att köpekontraktet ska bli 
gällande, krävs det att en fastighetsbildningsåtgärd genomförs. Så om Lantmäteriet skulle 
lämna avslag på ansökan om avstyckning kommer eventuella köpekontrakt automatiskt att 
upphävas genom att förrättningen inte genomförs. Vid en sådan händelse kommer 
förvaltningen behöva utreda frågan ytterligare för att se över lämpligheten i en försäljning av 
hela fastigheten där arrendena ligger kvar. Vid en sådan försäljning krävs det att 
byggnadernas ägande och eventuella ersättningar reds ut på annat sätt mellan arrendatorer och 
kommunen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En oberoende värdering av marknadsvärdet har visat att det är mer ekonomiskt fördelaktigt 
för kommunen att stycka av och sälja Ramsön 1:12 i tre delar, än att sälja hela Ramsön 1:12, 
med rådande arrendeavtal, på öppna marknaden.  
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Barnkonsekvensanalys 
Detta ärende berör inte barns perspektiv då det är begränsat till att enbart beröra bostadsmark. 
Övrig mark på Ramsön berörs inte av någon förändring som ändrar barns möjligheter att 
vistas i naturreservatet. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 11 om Hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Beslut KS 2021-06-14 § 213 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad och Sektor stödfunktioner 
 
 
Daniel Jerling Marcus Starcke 
Sektorchef Sektorchef 
 
 
 
Beslut skickas till 
Pernilla.larsson2@stenungsund.se 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-06-14

  
 
 
 
 
§ 213 Dnr: KS 2019/599 
 
Försäljning av fastighet på Ramsön 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Ramsön 1:12 via fastighetsmäklare på öppna 
marknaden till högstbjudande. Kommunen har rätt att neka försäljning om oskäligt slutbud 
inkommer. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att 
fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till högstbjudande. Samtidigt 
beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
byggnadsminnesförklaring av fastigheten Ramsön 1:12 innan en försäljning samt att vid ett 
avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning. 
 
Kommunens ansökan om byggnadsminnesförklaring av fastigheten avslogs av Länsstyrelsen i 
december 2020. Förvaltningen har därefter utrett andra skyddsformer. De två aktuella vägarna 
framåt för att stärka skyddet av byggnaderna på fastigheten Ramsön 1:12 bedömer 
förvaltningen vara att ta fram en ny detaljplan alternativt fastställa områdesbestämmelser. 
Med tanke på byggnadernas behov av upprustning i kombination med den långa tid det skulle 
ta för att fram en ny detaljplan eller nya områdesbestämmelser, bedömer dock förvaltningen 
att en försäljning bör inledas snarast möjligt. Förvaltningen bedömer att byggnaderna idag har 
ett bra skydd, vilket kommer stärkas ytterligare genom att kommunen kommer att ansöka om 
ett så kallat frivilligt bygglov innan en försäljning blir aktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-06-01 
Tjänsteskrivelse 2021-04-30 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 57 Dnr: KS 2022/288 
 
Uppföljning och prognos sektor stödfunktioner 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos för T1 2022 för sektor 
stödfunktioner.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 759 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 300 tkr.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Rapport uppföljning t1 sektor stödfunktioner 
 
Beslut skickas till 
anna.heed@stenungsund.se 
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Anna Heed Till kommunstyrelsen   
Ekonom  
 
 
Uppföljning och prognos sektor stödfunktioner 2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos för T1 2022 för sektor 
stödfunktioner.  

Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 759 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 300 tkr.   
 
Beskrivning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 759 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 300 tkr.   
   
Stabsfunktionerna  
Utfallet per den 30 april är positivt och uppgår till 2 577 tkr. Den huvudsakliga anledningen 
till avvikelsen är att de satsningar som kommunfullmäktige beslutat om ännu inte verkställts. 
Prognosen för helår är ett överskott om 1 500 tkr, vilket bland annat beror på ökade intäkter 
inom ekonomifunktionen, lägre kostnader för SOLTAK samt att vissa av 
kommunfullmäktiges särskilda satsningar inte kommer att generera lika höga kostnader som 
budgeterat.   
   
Fastighet   
Fastighet redovisar per den 30 april ett underskott om 2 169 tkr. En negativ avvikelse i april är 
normalt för perioden och kan hänföras till att vintermånaderna generellt är mer kostsamma än 
resten av årets månader. Prognos för helår är ett överskott om 500 tkr. Det prognosticerade 
överskottet beror i huvudsak på att kommunens kostnader för drift och underhåll av 
fastigheterna förväntas bli lägre än budgeterat.   
  
Service   
Utfallet för service uppgår för perioden till en positiv avvikelse om 352 tkr. Funktionen har 
fått kompensation för en del av lönekostnaderna hänförliga till covid-19. Prognos för helår 
beräknas till ett underskott om 700 tkr.  
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Parkverksamheten prognosticerar ett underskott om 400 tkr. Det beror främst på att 
verksamhetens budget är otillräcklig för att finansiera sommarbemanningen. 
Måltidsverksamheten prognosticerar ett underskott om 300 tkr. Det beror dels på högre 
personalkostnader främst relaterade till ombyggnationen av Nösnäs produktionskök, dels på 
höga kostnader för livsmedel. Det är fortsatt stora prisökningar på livsmedel under början 
2022 och bedömningen är att livsmedelspriserna, bland annat på grund av Ukraina-krisen, 
kommer fortsätta stiga under året. Lokalvård och vaktmästeri förväntas klara sin budget utan 
avvikelse.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör uppföljning av ekonomi bedömer förvaltningen att det inte påverkar barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-09 
Rapport 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Markus Starcke 
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
anna.heed@stenungsund.se 

 



Bilaga: Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner T1 2022 
 

 
 
Sektor stödfunktioner 

Sektor stödfunktioner redovisar per den 30 april en positiv avvikelse om 759 tkr. Prognos för helår 
beräknas till ett överskott om 1 300 tkr.  

Sektorsövergripande  

Utfallet är positivt och uppgår till 948 tkr. Prognosen för helår är ett överskott om 350 tkr. Avvikelsen 
och den positiva prognosen kan hänföras till att de satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i 
mars ännu inte har verkställts. Bedömningen är vidare att alla av kommunfullmäktiges särskilda 
satsningar inte kommer att få helårseffekt.  

Administrationsfunktionen 

Administrationsfunktionen redovisar för perioden en positiv avvikelse på 569 tkr. Avvikelsen beror 
bland annat på att budgeterade medel för arvoden till ställföreträdare ännu inte betalats ut. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott om 100 tkr. Det är svårt att budgetera och förutsäga hur kostnaderna 
för arvoden kommer att utveckla sig under året. Anledningen är att arvodet som kommunen betalar ut 
dels beror på ställföreträdarens arbetsinsats, dels på huvudmannens inkomst och förmögenhet. 
Arvodet fastslås i samband med granskning av ställföreträdarens årsräkning.  

Kommunikationsfunktionen 

Kommunikationsfunktionen redovisar för perioden ett överskott om 267 tkr. Den huvudsakliga 
anledningen till avvikelsen är lägre personalkostnader än budgeterat. Prognos för helår är en budget i 
balans.  

Ekonomifunktionen 

Funktionen, exklusive fastighet, redovisar för perioden ett överskott som uppgår till 315 tkr. 
Överskottet beror dels på lägre personalkostnader, dels på högre intäkter för SBRF:s köp av 
ekonomtjänst. Förväntad prognos för helår beräknas till ett överskott om 400 tkr.  

 

Budget 
2022

Budget 
april

Utfall 
april

Avvikelse 
april

Prognos 
april

Avvikelse 
%

Stabsfunktioner
- Sektorsövergripande 8 573 2 858 1 910 948 350 4,1%
- Administrationsfunktionen 4 686 1 561 992 569 100 2,1%
- Kommunikationsfunktionen 10 012 3 337 3 070 267 0 0,0%
- Ekonomifunktionen 16 559 5 519 5 204 315 400 2,4%
- Personalfunktionen 23 701 7 900 8 025 -125 0 0,0%
- Digitaliseringsfunktionen 32 119 10 707 10 104 603 650 2,0%
Summa stabsfunktioner 95 649 31 882 29 305 2 577 1 500 1,6%
Servicefunktionen 96 760 32 253 31 901 352 -700 -0,7%
Fastighet* 5 033 1 678 3 847 -2 169 500 -

Summa sektor stödfunktioner 197 442 65 814 65 055 759 1 300 0,7%
*Ingår i ekonomifunktionen



 
 
Fastighet 

Fastighet redovisar för perioden ett underskott på 2 169 tkr. En negativ avvikelse i april är normalt för 
perioden och kan hänföras till att vintermånaderna generellt är mer kostsamma än resten av årets 
månader. Det beror på att utomhustemperaturen typiskt är låg vilket leder till högre kostnader för 
energi och uppvärmning än under vår, sommar och höst. Dessutom har fastighet kostnader för snö- 
och halkbekämpning som av förklarliga skäl är högre under årets första och sista månader.  

Prognos för helår är ett överskott om 500 tkr. Det prognosticerade överskottet beror i huvudsak på att 
kommunens kostnader för drift och underhåll av fastigheterna förväntas bli lägre än budgeterat.  

Personalfunktionen 

Funktionen redovisar en negativ avvikelse som uppgår till 125 tkr. Underskottet beror främst på att 
kostnaderna för SOLTAK inom tjänsteområde lön är högre än budgeterat. Funktionen förväntar sig 
något lägre personalkostnader under resterande delen av året på grund av tillfälliga vakanser, vilket 
gör att prognos för helår är noll.   

Digitaliseringsfunktionen 

Digitaliseringsfunktionen redovisar för perioden ett överskott om 603 tkr och prognos för helår är ett 
överskott om 650 tkr. Överskottet beror främst på att kostnaderna för SOLTAK inom tjänsteområde 
IT är lägre än vad sektorn har budgeterat.  

Servicefunktionen   

Servicefunktionen redovisar för perioden ett överskott om 352 tkr. På helåret prognosticerar 
funktionen ett underskott om 700 tkr.  

Måltidsverksamheten prognosticerar ett underskott på 300 tkr. Det beror dels på högre 
personalkostnader, dels på stigande livsmedelspriser. De högre personalkostnaderna är relaterade till 
ombyggnationen av Nösnäs produktionskök. På grund av ombyggnaden kan köket inte användas till 
storskalig produktion, varför mattillagningen har delats upp på flera olika skolkök. Den överkapacitet 
som därmed uppstår på Nösnäs har omdisponerats till andra kök. På grund av att matlagningen är 
uppdelad på flera kök har ytterligare personal dock behövts ta in.  

Det är fortsatt stora prisökningar på livsmedel under början av 2022 och bedömningen är att 
livsmedelspriserna, bland annat på grund av Ukraina-krisen, kommer fortsätta stiga under året. I slutet 
av februari hade priserna stigit med 6,6%. I jämförelse med februari 2021 har priserna stigit med 
14,6%. Prisuppgången är generell och gäller för samtliga varukategorier. Kommunfullmäktige har 
tillfört 500 tkr till stödfunktioner för att mildra effekterna av prisuppgången. Bedömningen är 
emellertid att kompensationen inte räcker för att täcka kostnadsökningen på årsbasis.  

Under årets första månader hade lokalvården höga personalkostnader, vilket berodde på sjukfrånvaro 
på grund av covid-19. Sjukfrånvaron gjorde att vikarieanskaffningsbehovet var högt. Det bör dock 
framhållas att personalkostnaderna generellt är för höga inom lokalvården. Ett åtgärdsprogram har 
tagits fram för att minska kostnaderna till en mer hållbar nivå.  

En annan faktor som påverkar lokalvården är verksamheternas höga efterfrågan på 
förbrukningsmaterial. Trots att pandemin börjat ebba ut noterar sektorn att hygienbeteendet har 



 
 
förändrats, vilket bedöms leda till fortsatt hög efterfrågan på hygienartiklar och förbrukningsmaterial. 
Det påverkar funktionens kostnadsbild negativt. Prognosen för lokalvården är ändock noll, vilket 
beror på att verksamheten får kompensation för sina höga personalkostnader hänförliga till pandemin. 
Verksamheten får också ta del av sektorns covid-medel för att höja budgeten för förbrukningsmaterial.  

Parkverksamheten prognosticerar ett underskott om 400 tkr, vilket främst beror på att verksamhetens 
budget är otillräcklig för att finansiera sommarbemanningen. Prognos för vaktmästeri är en budget i 
balans.  

Investeringsredovisning  

Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för 
upphandling, andra är pågående. Till vänster i tabellen nedan redovisas total utgift för några av 
kommunens större fastighetsinvesteringar och till höger i tabellen redovisas årets investeringar. 

Budgeten för fastighetsrelaterade investeringar 2022 uppgår till 311 982 tkr. Utfall per april uppgår till 
86 726 tkr. Prognos för året beräknas till 259 575 tkr, vilket ger en positiv avvikelse om 52 407 tkr. 
Anledningen till att prognosen blir lägre än budgeterat är bland annat förskjutningar i tidsplan på 
grund av tex överklaganden. I flera av projekten råder en osäkerhet avseende leverans av material 
samt ökade priser utifrån rådande världsläge.  

 

Pågående fastighetsinvesteringar  

Hallernas nya högstadieskola är i full produktion, för tillfället pågår arbete med att resa stommen. 
Nästa steg innan sommaren är att färdigställa väggar och tak för att få ”tätt hus”. Efter semestern 
påbörjas invändiga arbeten. Skolan är på cirka 7 000 m2 och byggs i tre våningar. Projekt förväntas tas 
i drift höstterminen 2023 och prognos uppgår till 188 000 tkr, vilket ger en positiv avvikelse om 5 806 
tkr. Avvikelsen beror på att anbudet var billigare än kalkylerat.  
 

Investeringsredovisning fastighet Investeringar sedan projektstart Årets investeringar

Beslutad 
totalbudget

Ack. 
utfall Prognos

Budget 
avvikelse

Budget 
2022

Utfall 
april

Avvikelse 
april

Prognos 
2022

Prognos 
avvikelse

Pågående större investeringar
- Hallerna högstadium 193 806 89 912 188 000 5 806 110 550 52 434 58 116 107 000 3 550
- Stora Högaskolan 99 240 65 214 99 240 0 39 901 6 367 33 534 39 901 0
- Nösnäs kök och matsal 42 175 27 283 44 000 -1 825 26 675 12 133 14 542 28 500 -1 825
- Kyrkenorumskolan ombyggantion 22 030 10 778 19 500 2 530 15 562 4 550 11 012 13 200 2 362
- Nya klassrum Nösnäs 16 300 6 443 16 300 0 15 405 5 464 9 941 14 400 1 005
- LSS Söbacken 25 620 1 140 25 620 0 17 612 132 17 480 11 000 6 612
- Återvinningscentral Stora Höga 17 900 0 17 900 3 000 14 900
- Norra Hallerna förskola 15 410 4 15 406 6 200 9 210

Övriga fastighetsrelaterade investeringar 
Övriga lokalinvesteringar 30 540 1 511 29 029 18 300 12 240
Underhållsinvesteringar 7 200 1 866 5 334 7 200 0
Energi och säkerhet 8 689 1 226 7 463 5 000 3 689
Verksamheternas behov 4 274 631 3 643 4 274 0
Fastighets löpande 400 0 400 400 0
Myndighetskrav 1 864 408 1 456 1 200 664
Summa investeringar 2022 311 982 86 726 225 256 259 575 52 407



 
 
Etapp 1 avseende tillbyggnad av Stora höga F-6 är färdigställd och verksamheten har tagit lokalerna i 
bruk. Tillbyggnaden består av klassrum, matsal, mottagningskök, hemkunskap, slöjdsalar, bibliotek, 
musikrum och personalutrymmen. Återstående del av entreprenaden omfattar ombyggnation av 
befintlig lågstadieskola där ytterligare klassrum ska iordningsställas.  
 
Under april månad har även arbetet med ombyggnationen av högstadiets kök och matsal inletts och 
entreprenaden beräknas stå klar inför höstlovet 2022. Likaså är projekteringen för ny infart till 
högstadiedel avslutad och nu inväntas svar från länsstyrelsen gällande vattenverksamhet innan 
projektet kan påbörjas. Hela ombyggnationen planeras står färdig under november 2022. Total 
prognos för projektet uppgår till 99 240 tkr.  
 

Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök är i full produktion sedan mitten av juni 2021. 
Tillbyggnaden är på plats sedan en tid och installationsarbeten pågår i både kök och matsal. I köket är 
nya kyl- och frysrum på plats och arbetet med ytskikt på väggar och golv är i princip klart. På utsidan 
pågår markarbeten. Bland annat grävs ett nytt dagvattenmagasin ner och det förbereds för asfaltering 
utanför varuintaget. Matsalen byggs ut för att rymma fler elever och köket totalrenoveras. Efter 
ombyggnationen kommer köket kunna öka sin produktion till 5 000 portioner/dag, jämfört med 
dagens 3 500 portioner/dag. Lokalerna tas i bruk under hösten 2022 och total prognos uppgår till  
44 000 tkr, vilket ger en negativ avvikelse om 1 825 tkr. Avvikelsen beror på att stomme och fasad var 
i sämre skicka än förväntat.  
 
Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan går under våren in i sitt slutskede och beräknas vara färdig till 
skolstart 2022. Skolans planlösning ska förändras för att möta verksamhetens behov. Det innebär att 
den gamla gymnastiksalen och vissa delar av övriga lokaler byggs om till musiksal, bild/NO/tekniksal, 
fler grupprum, utökade arbetsrum för personal, utökad elevhälsa samt förbättrad logistik för 
diskinlämning till köket. Även åtgärder för bättre ventilation och energieffektivitet kommer 
genomföras. I dagsläget är etapp 1, (musiksal och grupprum) färdigrenoverat och etapp 2 är i full 
gång.  Under resans gång har problem med fukt påträffats, främst i byggandens grund. En åtgärdsplan 
har tagits fram och arbetats in i projektet. Prognos beräknas till 19 500 tkr vilket ger en positiv 
avvikelse om 2 530 tkr. Den positiva avvikelsen beror att anbudet blev lägre än budgeterat.    
 
Hallerna förskola är färdigprojekterad men på grund av en överklagan gällande bygglov är projektet 
försenat. Förhoppningen är att byggnationen kan starta under senhösten 2022. Förskolan kommer 
rymma åtta avdelningar samt ett produktionskök. Byggnaden är kommunens första tvåvåningsförskola 
och kommer uppföras i en solid träkonstruktion. Utemiljö har planerats in i befintlig skogsmiljö vilket 
ger en unik vistelse- och lekyta för barn och personal.  

Byggnationen av LSS Söbacken är framflyttat i tidsplan. Upphandlingen är klar och entreprenören är i 
full gång med att projektera bygghandlingar. Byggstart kommer ske under sommaren 2022. 
Slutbesiktning av det nya boendet är planerad till juli 2023. Prognos 25 620 tkr.  
 
Tillbyggandaden av fyra nya klassrum på Nösnäsgymnasiet har påbörjats och arbetet med att gjuta 
bottenplatta sker i början av maj. Utbygganden kommer bestå av tre lärosalar samt en NO-sal. Inom 
projektet ryms även installation av ett nytt ventilationsaggregat i befintlig byggnad, det eftersom 
skolan haft problem med för låga luftflöden i lokalerna. Hela projektet beräknas vara färdigt och tas i 
bruk under januari 2023 och prognosen är 16 300 tkr.  



 
 
 
Projektering av ny- och ombyggnation av Jörlandaskolan pågår och upphandlingen annonseras under  
juni och beslut planeras till september. Nybyggnationen planeras vara klar under våren 2024 och 
ombyggnationen till terminsstart hösten 2024.  
 
Projekteringen av ombyggnation av kommunhuset är i sin slutfas. Befintliga kontorsrum ovanför 
folktandvården byggs om till öppna kontorsytor. Alla ytskikt byts samt att ett nytt ventilationssystem 
ska installeras. Upphandling pågår och byggnationen förväntas starta under sommaren. Projektet 
planeras vara färdigställt i december 2022. 
 
I början av maj månad startar projekteringen av Stora höga återvinningscentral. Projektet är försenat 
på grund av fler utredningar än planerat i förslagsarbetet. Under senhösten slutförs projektering och 
upphandling påbörjas. Förhoppningen är att ha en kontrakterad entreprenör till december 2022. 
Byggstart januari 2023.  

Övriga fastighetsrelaterade investeringar 

I underhållsplanen för 2022 prioriteras liksom tidigare år i första hand tak, fönster och fasader för att 
säkerställa friska och välmående fastigheter. Parallellt löper även ett flertal inre underhållsprojekt som 
antingen är igång eller kommer genomföras under året. Exempel på projekt är att Ekgårdarna på 
Tallåsen fått nya fönster, fasaderna ska målas om på Hallerna villväg och Röda Nyborg och 
takomläggning är planerade på Driftvärnsgården och lilla manegen på Jordhammars ridskola. Likaså 
fortsätter arbetet med att renovera IFO:s skepp i kommunhuset. Budgeten är 7 200 tkr och prognos är 
att hela budgeten går åt.  

Investeringsbudgeten för energi och säkerhet uppgår till 8 689 tkr och prognos för helår beräknas till 
5 000 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att några större planerade ventilationsarbeten kommer 
behöva skjutas framåt i tid på grund av ytterligare behov av samordning med den pågående 
verksamheten. I övrigt fortsätter arbetet med att byta ut gamla armaturer till LED runt om i 
kommunens lokaler, Tallåsen får en ny hiss och ett större ventilationsarbete är snart färdigt på 
Skogsbackens förskola. En planerad satsning under året är också att uppgradera fastigheternas styr och 
reglersystem samt att byta kylanläggning i gamla delen på arenan. Som ett ytterligare led i 
kommunens krisberedskapsplan har reservattentankar köpts in för att säkerställs vattenförsörjningen i 
kommunens hemskyddsområden. 

Avseende budgeten för verksamheternas behov och fastighets egna investeringar löper planeringen på 
enligt plan och ingen avvikelse förväntas. Avsatt budget för myndighetskrav förväntas generera en 
positiv avvikelse om 664 tkr. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Investeringsbudgeten för digitalisering uppgår till 3 298 tkr och prognosen är att budgeterade medel 
kommer att förbrukas. Inför 2022 har 16 nya projekt godkänts avseende digitala hjälpmedel. Bland de 
största och för kommunen viktigaste projekten finns ett ärendehanteringssystem för gata inom sektor 
samhällsbyggnad. För sektor socialtjänst kommer digitaliseringsmedel användas för en utvidgning av 
befintligt antal digitala medicinskåp och fjärrtillsyns-kameror kommer också ske både inom särskilt- 
och ordinärt boende. Sektor utbildning fortsätter investera i den digitala roboten AV1 för att elever 
med långtidssjukdomar ska kunna delta i klassundervisningar på distans. Digitala klassrum med 
modern teknik samt en inspelningsstudio på VUX är ytterligare projekt som ska genomföras under 
2022. Dessutom ska hallar och föreningslokaler förses med digital låshantering, vilket kommer 
minska administrationen samt bidra till förhöjd servicegrad för kommunens invånare.  

Utbyggnad av projekt reservkraft är i sin slutfas. Totalt har fyra mindre mobila enheter och två större 
reservkraftverk på kärra köpts in och ett stationärt reservkraftverk har installerats på Pressaregården. 
Utbyggnad har även skett på flera fastigheter för att kunna ansluta de mobila enheterna. 
Reservkraftverken bidrar till att säkerställa kommunens energiförsörjning av samhällsviktig 
verksamhet. Prognos för året uppgår till 150 tkr. Ackumulerat utfall för hela projektet uppgår till drygt 
1 500 tkr.  

Servicefunktionens löpande investeringsmedel inklusive extra investeringsmedel för åkgräsklippare 
uppgår till 2 510 tkr. Prognosen är att budgeterade medel kommer att förbrukas under året. Flera större 
inköp är genomförda alternativt planerade. Bland annat nya combiugnar till gymnasiet, underhåll av 
lekplatsen i kulturhusparken samt inköp av åkgräsklippare. Utöver detta arbetar servicefunktionen 
utifrån årets investeringsplan i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö i form av en säker och stabil 
maskinpark inom alla funktionens enheter.  

Stödfunktioners löpande investeringsmedel har en budget som uppgår till 1 218 tkr. Medlen kommer 
att användas till att köpa in teknisk utrustning till kommunhuset samt till nödvändiga inventarier inom 
lokalvården. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.   

 

 

 

Investeringsredovisning stödfunktioner exkl. fastighet 
Budget 

2022
Utfall 

april
Avvikelse 

april
Prognos 

2022
Prognos 

avvikelse
Digitalisering 3 298 299 2 999 3 298 0
Mobil reservkraftverk 130 125 5 150 -20
Inventarier ABA kommunhus 1 800 93 1 707 1 800 0
Stödfunktioner löpande 1 218 0 1 218 1 198 20
Servicefunktionen löpande 2 510 981 1 529 2 510 0
Summa investeringar 2022 8 956 1 498 7 458 8 956 0



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 53 Dnr: KS 2022/190 
 
Projektering och upphandling av ombyggnation centralförrådet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt för ombyggnation centralförrådet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2022 års investeringsbudget beslutat om ombyggnation av 
centralförrådet. 
 
Centralförrådet används av kommunens fastighetsdrift, verksamheterna för Vatten och 
Avlopp (VA) samt Gata för verkstad, förråd, garage, kontor, lunchrum och omklädning.  
 
VA-verksamheten arbetar både med dricksvatten- och avloppsledningar. Dricksvatten är ett 
livsmedel och hanteringen av detta regleras i livsmedelslagen. Det är av största vikt att rena 
och kontaminerade kläder kan skiljas åt.  
 
I nuvarande lokaler separeras inte rena och smutsiga zoner utan personalen behöver gå fram 
och åter mellan ytorna när de kommer in i lokalen för att byta om. Omklädnings- och 
hygienrum är inte ändamålsenliga och uppfyller inte gällande arbetsmiljöregler. Herrarnas 
omklädningsrum är inte avgränsat utan fungerar också som genomgångsrum för att nå andra 
funktioner i huset. Damomklädningsrummet saknar WC.  
 
Entré och omklädningsrum utökas i befintlig byggnad. Lokalerna planeras med separerade 
zoner för rent och smutsigt, funktionella avskilda omklädningsrum samt tvättstuga med 
förvaring. 
 
Under förstudien framkom att behoven var större och mer omfattande än vad man först 
trodde. Komplettering med fler funktioner och förbättrad ventilation är planerad. 
Materialkostnaderna har också ökat avsevärt sedan den första uppskattningen gjordes. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget alternativt tas från investeringsreserven. 
Det är dock viktigt att notera att slutlig budget inte kan fastställas förrän upphandling är 
slutförd. Den kan då komma att avvika både negativt och positivt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/190
2022-04-28

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Projektering och upphandling av ombyggnation centralförrådet 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar om att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt för ombyggnation centralförrådet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2022 års investeringsbudget beslutat om ombyggnation av 
centralförrådet. 
 
Centralförrådet används av kommunens fastighetsdrift, verksamheterna för Vatten och 
Avlopp (VA) samt Gata för verkstad, förråd, garage, kontor, lunchrum och omklädning.  
 
VA-verksamheten arbetar både med dricksvatten- och avloppsledningar. Dricksvatten är ett 
livsmedel och hanteringen av detta regleras i livsmedelslagen. Det är av största vikt att rena 
och kontaminerade kläder kan skiljas åt.  
 
I nuvarande lokaler separeras inte rena och smutsiga zoner utan personalen behöver gå fram 
och åter mellan ytorna när de kommer in i lokalen för att byta om. Omklädnings- och 
hygienrum är inte ändamålsenliga och uppfyller inte gällande arbetsmiljöregler. Herrarnas 
omklädningsrum är inte avgränsat utan fungerar också som genomgångsrum för att nå andra 
funktioner i huset. Damomklädningsrummet saknar WC.  
 
Entré och omklädningsrum utökas i befintlig byggnad. Lokalerna planeras med separerade 
zoner för rent och smutsigt, funktionella avskilda omklädningsrum samt tvättstuga med 
förvaring. 
 
Under förstudien framkom att behoven var större och mer omfattande än vad man först 
trodde. Komplettering med fler funktioner och förbättrad ventilation är planerad. 
Materialkostnaderna har också ökat avsevärt sedan den första uppskattningen gjordes. 
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget alternativt tas från investeringsreserven. 
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Det är dock viktigt att notera att slutlig budget inte kan fastställas förrän upphandling är 
slutförd. Den kan då komma att avvika både negativt och positivt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget alternativt tas från investeringsreserven. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör ombyggnation av kommunens centralförråd och berör därför inte barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 54 Dnr: KS 2022/413 
 
Inköp av modulbyggnad vid Stenungsund Arena 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att köpa in modulen vid 
Stenungsund Arena från Nordisk Byggnadsförvaltning AB.  

Investeringen om 640 tkr finansieras genom investeringsreserven 2023. 

Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att teckna köpeavtal gällande inköp av 
modulen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen hyr en modul som permanent används som klass- och arbetsrum för 
Nösnäsgymnasiet. Genom att köpa in modulen kan kommunens kostnader minska.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 
Bilaga 1, Karta och bild Stenungsund arena 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Inköp av modulbyggnad vid Stenungsund Arena 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att köpa in modulen vid 
Stenungsund Arena från Nordisk Byggnadsförvaltning AB.  

Investeringen om 640 tkr finansieras genom investeringsreserven 2023. 

Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att teckna köpeavtal gällande inköp av 
modulen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen hyr en modul som permanent används som klass- och arbetsrum för 
Nösnäsgymnasiet. Genom att köpa in modulen kan kommunens kostnader minska.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Förvaltningen hyrde år 2004 in en modul till klassrum för teoriundervisning, kontor och 
omklädningsrum för idrottslärarna på Nösnäsnäsgymnasiet. Modulen placerades utanför 
Sundahallen. I samband med byggnationen av Stenungsund Arena flyttades modulen ca 50 
meter och fick permanent bygglov. 
 
Modulen används idag av Nösnäsgymnasiet som klass- och arbetsrum. Förvaltningen ser ett 
stort behov av att behålla byggnaden då det råder brist på undervisningslokaler på gymnasiet. 
 
Enligt hyreskontraktet ska kommunen vid en avetablering av modulerna förutom demontage 
också bekosta transport till av hyresvärden anvisad uppställningsplats inom en radie av 50 
kilometer från Stenungsund Arena. Hyresvärden uppskattar kostnaden till 400 tkr. 
 
Årshyra uppgår till 172 tkr (2022) och byggnaden bedöms vara i gott skick. 
 
Nordisk Byggnadsförvaltning AB har efter förfrågan från förvaltningen inkommit med en 
offert för försäljning av modul vid Stenungsund Arena per 1/1 2023 på 640 tkr. 
 
Förslag 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/413
2022-04-22

Vid utköp av modul uppkommer ingen avetableringskostnad varför merkostnaden för att köpa 
ut modulen i stället för att avetablera den uppgår till 240 tkr. 
Förvaltningen föreslår att kommunen köper modulen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Offererat pris för modulen är 640 tkr. 
 
Kostnaden för avetablering och frakt uppskattas till ca 400 tkr vilket kommer att uppkomma i 
samband med en uppsägning av modulen. 
 
Vid utköp av modul uppkommer ingen avetableringskostnad. Merkostnaden för att köpa ut 
modulen i stället för att avetablera den uppgår därför till 240 tkr. 
 
Aktuell årshyra för 2022 uppgår till 172 tkr, vilket innebär att merkostnaden motsvarar 
mindre än två årshyror. 
 
Ett eventuellt köp föreslås finansieras genom investeringsreserven 2023. 
 
Kapitalkostnaden uppgår till ca 40 tkr per år och finansieras inom fastighets befintliga budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Modulen används för undervisning av elever på Nösnäsgymnasiet. En avetablering av 
modulen innebär färre undervisningslokaler för eleverna vilket påverkar dem negativt. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-22 
Bilaga 1, Karta och bild Stenungsund arena 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
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helena.cessford@stenungsund.se 
karolina.ringmark@stenungsund.se 



Bilaga 1. Karta och bild modul Stenungsund arena 
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2022-06-08

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Komplettering - Projektering och upphandling av ombyggnation 
Ucklumskolan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-21 om att gå vidare med projektering och upphandling 
av ombyggnation på Ucklumskolan för nytt klassrum, hiss, RWC och dränering samt att 
avvakta med om- och tillbyggnation av kök. Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma 
med tidsplan och finansiering. 
 
Då investeringen för om- och tillbyggnation av Ucklumskolans kök beräknas överstiga 
befintlig budget avsevärt föreslår förvaltningen att investeringen arbetas in i 2024 års 
investerings- och driftsbudget.  
 
Ombyggnationen beräknas pågå under ett år med byggstartstart i juni 2024. Då bilning av 
golv i kök är det mest störande momentet med hänsyn till buller är det fördelaktigast att börja 
med detta under sommarlovet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-21 (§ 97), att gå vidare med projektering och 
upphandling av investeringsprojektet om- och tillbyggnation Ucklumskolan steg 1; 
ombyggnation av slöjdsal till klass- och grupprum, installation av hiss och RWC samt 
dränering av huvudbyggnad. 

Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med projektering och upphandling av om- och 
tillbyggnation Ucklumskolan steg 2; om- och tillbyggnation av kök och ge förvaltningen i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i juni med rimlig tidsplan och finansiering för att 
genomföra steg 2. 

 
Bakgrund  
För att tillse tillräcklig kapacitet och för att uppfylla de krav som ställs på ett mottagningskök 
med tillagningsmöjligheter behöver köket moderniseras och kompletteras med funktioner som 
idag saknas. Kökslokalerna ligger en halvvåning under markplan och en tillbyggnation skulle 
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möjliggöra plats för större leveranshiss och förbättrad varumottagning. Vid ombyggnationen 
kompletteras köket med ny utrustning och byggs om för bättre flöde samt kompletteras med 
utökad kapacitet beträffande förråd, kyl- och frysrum för att kunna ta emot fler barn på 
skolan. 
 
Lokalens ytskikt är slitna, har många utanpåliggande rördragningar och gamla golvbrunnar 
vilket innebär problem vid rengöring. Diskrum som ligger i direkt anslutning till 
tillagningskök behöver avskärmas för att bättre uppfylla gällande hygienkrav.  
Diskmaskinen behöver också bytas ut för ökad kapacitet. Tvättstuga, kemförvaring och 
omklädningsrum är undermåliga och behöver byggas om.  
 
Diskinlämningen avgränsas mot övriga matsalen för bättre ljudmiljö och avskils från 
drickstationer vilket också ger bättre flöde i matsalen. 
 
Då bilning av golv i kök är det mest störande momentet med hänsyn till buller är det 
fördelaktigast att börja med detta under sommarlovet. 
 
Måltidsverksamheten 
Under ombyggnationen behöver kök och restaurang flytta ut i den gamla förskolebyggnaden 
där det bereds plats för en matsal för 40 måltidsgäster. Byggnadens utrymmen är mindre än de 
måltidsenheten använder idag. Den har bara ett enkelt kök med begränsade 
tillredningsmöjligheter varför enbart frukost kan tillredas på plats. Bakning och tillredning av 
sallad (även för förskolan) behöver levereras färdigt från produktionskök. Eleverna kommer 
att behöva äta i mindre grupper över längre tid av dagen. Viss personalökning, antingen i 
produktionskök eller på plats, kan därför komma att bli nödvändig. En av tre toaletter behöver 
reserveras för måltidspersonalen. 
 
Skola och fritidsverksamhet 
Fritidsverksamheten kan fortsätta att använda del av nuvarande fritidslokaler (i den gamla 
förskolebyggnaden). Matsalen kan också nyttjas under den tid då det inte serveras några 
måltider. Del av verksamhet kommer också att behöva bedrivas i två av klassrummen i 
skolbyggnaden. Eftersom verksamheten delas upp och färre elever kan serveras måltider vid 
samma tillfälle flaggar verksamheten för att mindre organisatoriska förändringar kan behöva 
göras. 
 
Skolsköterskan rum kommer att behöva tas i anspråk av kök- och matsalspersonal. Under en 
begränsad tid skulle hen kunna dela rum med specialpedagog. Rummet behöver då 
kompletteras med viss utrustning. 
 
Under byggnationen kommer verksamheten att påverkas av buller och det är väsentligt att 
transporter och byggarbetsområden avgränsas från elevytorna. 
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Tidsplan och finansiering 
Då investeringen för om- och tillbyggnation av Ucklumskolans kök beräknas överstiga 
befintlig budget avsevärt föreslår förvaltningen att investeringen arbetas in i 2024 års 
investerings- och driftsbudget.  
 
Ombyggnationen beräknas pågå under ett år med byggstartstart i juni 2024.  
  
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen har i tidigare utredningar konstaterat att Ucklumskolan erbjuder eleverna närhet 
mellan hem och skola. Vidare erbjuder skolan ett mindre sammanhang vilket kan bidra till 
trygghet för vissa elever medan det för andra kan innebära begränsade möjligheter att finna 
kamrater och gruppgemenskap.  
 
Utbyggnad av ytterligare klassrum innebär att undervisning kan bedrivas årskursvis om 
organisationen medger det. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla och nr 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande tjänsteskrivelse 2022-06-08 
Beslut kommunstyrelsen 2022-03-21 
Tjänsteskrivelse 2022-05-25 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Projektering och upphandling av ombyggnation Ucklumskolan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt om- och tillbyggnation Ucklumskolan steg 1; ombyggnation av slöjdsal 
till klass- och grupprum, installation av hiss och RWC samt dränering av huvudbyggnad. 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med projektering och upphandling av om- och 
tillbyggnation Ucklumskolan steg 2; om- och tillbyggnation av kök.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I 2021 års budget avsattes medel för att bygga om Ucklumskolan.  
 
Skolan är en lågstadieskola (åk F-3) med tre hemklassrum. Den är i behov av ett fjärde 
klassrum. Då nuvarande slöjdsal inte längre används föreslås den byggas om till klass- och 
grupprum. Denna åtgärd prioriteras och görs som första åtgärd. 
 
Huvudbyggnaden är byggd i halvplan och saknar tillgänglighetsanpassningar. För att kunna ta 
emot elever och lärare med olika funktionsvariationer föreslås att hiss och RWC installeras. 
 
Huvudbyggnaden är i behov av ny dränering vilken föreslås utföras. 
 
Skolans kök är litet och slitet. Det saknar funktioner, behöver moderniseras och utökas. 
Kostnaden för att åtgärda köket överstiger befintlig budget väsentligt. Förvaltning föreslår att 
avvakta kommande elevprognoser innan en om- och tillbyggnation av köket beslutas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Ucklumskolan byggdes 1954 och var tidigare en låg- och mellanstadieskola. När 
Spekerödskolan stod klar övergick skolan till att bli en lågstadieskola (åk F-3).  
 
Skolans huvudbyggnad är en tegelbyggnad som är byggd i halvplan med trappor utifrån upp 
till entréplan och inne mellan skolans olika funktioner. Kök och matsal ligger en halvtrappa 
under markplan. Skolan saknar tillgänglighetsanpassningar. 
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I samband med att förskolan i Ucklum byggdes ut från en till två avdelningar togs två av 
skolans tidigare undervisningslokaler i anspråk och skolan har idag bara tre hemklassrum.  
 
Skolans kök är litet och slitet. Det saknar funktioner och det behöver utökas och 
moderniseras. Under åren har påpekande inkommit från Miljö- och Hälsa och mindre åtgärder 
har gjorts för att tillfälligt lösa problemen. 
 
Huvudbyggnaden är i behov av ny dränering. Sommaren 2021 drabbades skolan av 
översvämning i källaren på grund av kraftigt regn. 
 
I 2021 års budget avsattes medel för att bygga om skolan.  
 
Behov av åtgärder och förslag på prioriteringsordning 
Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att Ucklumskolan är i behov av följande åtgärder: 
 

• Nytt klass- och grupprum 
Då eleverna har sin slöjdundervisning på Ekenässkolan kan befintlig slöjdsal byggas 
om till ett fjärde hemklassrum och ett grupprum.  

 
• Tillgänglighetsanpassning 

Skolan behöver kompletteras med hiss och rullstolswc (RWC) för att kunna ta emot 
elever och lärare med olika funktionsvariationer. 

 
• Till- och ombyggnation kök 

För att tillse tillräcklig kapacitet och för att uppfylla de krav som ställs på ett 
mottagningskök med tillagningsmöjligheter behöver köket moderniseras och 
kompletteras med funktioner som idag saknas. Köket behöver både byggas om och 
till. 

 
• Dränering av huvudbyggnad 

I samband med om- och tillbyggnationen dräneras huvudbyggnaden om. 
 
Med ovan åtgärder kan skolan ta emot fyra klasser med 25 elever vardera vilket enligt 
söktrycksprognosen är tillräckligt under hela prognosperioden (tom 2030) om alla elever i 
området skulle välja Ucklumskolan. Senaste söktrycksprognos för skolan visar på ett behov 
av ca 70 platser men flera vårdnadshavare väljer att placera sina barn på Spekerödskolan. 
Beläggningen på Ucklumskolan i januari 2022 var 46 elever. 
 
Förvaltningen föreslår följande prioriteringsordning för åtgärderna samt projektering och 
upphandling av om- och tillbyggnation: 
Steg 1 
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Slöjdsal byggs om till klass-och grupprum, hiss och RWC installeras och byggnaden dräneras 
om. Dessa åtgärder ryms inom befintlig budget. Förvaltningen föreslår att dessa åtgärder sker 
snarast och att ombyggnation av slöjdsal till klassrum prioriteras som första åtgärd. 
 
Steg 2 
Om- och utbyggnation av kök. Dessa åtgärder är nödvändiga att göra på sikt för att få ett väl 
fungerande kök och en bra arbetsmiljö. Åtgärder överstiger dock avsevärt befintlig budget. 
Förvaltning föreslår att en om- och tillbyggnation av köket avvaktar kommande 
elevprognoser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag enligt steg 1 ryms inom befintlig budget. 
 
Förslag enligt steg 2 innebär en investering som avsevärt överstiger budgeterat belopp och 
vilket ger upphov till ökade kapitalkostnader. Kostnaderna behöver i så fall arbetas in i 2023 
års budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen har i tidigare utredningar konstaterat att Ucklumskolan erbjuder eleverna närhet 
mellan hem och skola. Vidare erbjuder skolan ett mindre sammanhang vilket kan bidra till 
trygghet för vissa elever medan det för andra kan innebära begränsade möjligheter att finna 
kamrater och gruppgemenskap.  
 
Utbyggnad av ytterligare klassrum innebär att undervisning kan bedrivas årskursvis om 
organisationen medger det. 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt plan och bygglagen kap 8 §1 skall en byggnad utformas så den är lämplig för sitt 
ändamål samt tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla och nr 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-03-21

  
 
 
 
 
§ 97 Dnr: KS 2022/193 
 
Projektering och upphandling av ombyggnation Ucklumskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt om- och tillbyggnation Ucklumskolan steg 1; ombyggnation av slöjdsal 
till klass- och grupprum, installation av hiss och RWC samt dränering av huvudbyggnad. 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med projektering och upphandling av om- och 
tillbyggnation Ucklumskolan steg 2; om- och tillbyggnation av kök.  

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i juni med rimlig tidsplan 
och finansiering för att genomföra steg 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I 2021 års budget avsattes medel för att bygga om Ucklumskolan.  
 
Skolan är en lågstadieskola (åk F-3) med tre hemklassrum. Den är i behov av ett fjärde 
klassrum. Då nuvarande slöjdsal inte längre används föreslås den byggas om till klass- och 
grupprum. Denna åtgärd prioriteras och görs som första åtgärd. 
 
Huvudbyggnaden är byggd i halvplan och saknar tillgänglighetsanpassningar. För att kunna ta 
emot elever och lärare med olika funktionsvariationer föreslås att hiss och RWC installeras. 
 
Huvudbyggnaden är i behov av ny dränering vilken föreslås utföras. 
 
Skolans kök är litet och slitet. Det saknar funktioner, behöver moderniseras och utökas. 
Kostnaden för att åtgärda köket överstiger befintlig budget väsentligt. Förvaltning föreslår att 
avvakta kommande elevprognoser innan en om- och tillbyggnation av köket beslutas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska komplettera 
med en kostnadsanalys, som inkluderar samtliga investeringar som skolan behöver. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-03-21

 
Wouter Fortgens (M) och Maria Renfors (M) tillstyrker Nedzad Deumics (KD) förslag om 
återremiss.  
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker förvaltningens förslag, med tillägg att förvaltningen 
får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i juni med rimlig tidsplan och finansiering 
för att genomföra steg 2. 
 
Olof Lundbergs (S) och Emma Ramhult (V) tillstyrker Linda-Maria Hermansson (C) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att ärendet återemitteras. 
Nej-röst för att ärendet avgörs idag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för att ärendet ska återremitteras och 9 nej-röster för att ärendet ska avgöras 
idag har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. En ledamot avstod från att 
rösta. 
 
Följande röstade ja: Maria Renfors (M), Daniel Söderström (M), Wouter Fortgens (M), 
Christina Svensson (SD) och Nedzad Deumic (KD). 
 
Följande röstade nej: Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Melisa Nilsson (S), 
Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Lisbeth Svensson (L), Christian León Lundberg (ST), Emma 
Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande avstod från att rösta: Göder Bergermo (L). 
 
Fortsättning beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och 
konstaterar att så sker.   
 
Ordförande frågar slutligen om kommunstyrelsen kan anta Linda-Maria Hermanssons (C) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-03-21

Marcus.starcke@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
 



 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 55 Dnr: KS 2022/216 
 
Revidering av attestreglemente 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat attestreglemente. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2022 (§ 139) att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderat attestreglemente innehållande beloppsgränser.  

I det uppdaterade attestreglementet föreslås generella beloppsgränser införas för olika nivåer 
av beslutsattest. I förslaget framgår att större belopp ska attesteras av överordnad chef. I det 
fall beloppsgränsen uppnås, attesteras verifikationen av dennes överordnade chef.  

 Beloppsgränserna är följande: 
• Enhetschef får attestera upp till 0,5 mnkr.  
• Verksamhetschef/funktionschef får attestera upp till 1 mnkr.  
• Sektorchef får attestera upp till 5 mnkr.  
• Belopp över 5 mnkr får attesteras av kommundirektör och ekonomichef.  

 

Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestanten rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgränserna.  

Det som är reviderat i attestreglementet är markerat i grönt.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Reviderat attestreglemente Stenungsunds kommun 
Beslut kommunstyrelsen 2022-04-25 § 139 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Revidering av attestreglemente 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat attestreglemente. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2022 (§ 139) att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderat attestreglemente innehållande beloppsgränser.  

I det uppdaterade attestreglementet föreslås generella beloppsgränser införas för olika nivåer 
av beslutsattest. I förslaget framgår att större belopp ska attesteras av överordnad chef. I det 
fall beloppsgränsen uppnås, attesteras verifikationen av dennes överordnade chef.  

 Beloppsgränserna är följande: 
• Enhetschef får attestera upp till 0,5 mnkr.  
• Verksamhetschef/funktionschef får attestera upp till 1 mnkr.  
• Sektorchef får attestera upp till 5 mnkr.  
• Belopp över 5 mnkr får attesteras av kommundirektör och ekonomichef.  

 

Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestanten rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgränserna.  

Det som är reviderat i attestreglementet är markerat i grönt.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Reviderat attestreglemente Stenungsunds kommun 
Beslut kommunstyrelsen 2022-04-25 § 139 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef stödfunktioner Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Intern kontroll av ekonomiska transaktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Attestreglemente för 
Stenungsunds kommun 
 
§ 1 Syfte 
Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens 
ekonomiska transaktioner. Attest innebär att man intygar att transaktionen är kontrollerad och 
felfri. Reglementet ska också bidra till en rättvisande redovisning.  
 
§ 2 Omfattning 
Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. 
 

§ 3 Dokumentation 
Attesten ska dokumenteras genom namnteckning eller digital signatur.  
 
§ 4 Åtgärder 
Eventuella brister ska åtgärdas omgående och rapporteras till överordnad chef.  
 

§ 5 Ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i 
detta reglemente iakttas och att lämpliga attestmoment utföres. Att attestera är en del av den 
interna kontrollen. Det är en bekräftelse på riktigheten i ett agerande eller beslut och ingen 
egen beslutsfunktion. 
 

§ 6 Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter 
Kommunstyrelsen utser beslutsattestberättigade för kommunens olika verksamhetsområden, 
samt övriga enheter där så kan vara lämpligt. Kommunstyrelsen kan delegera rätten att utse 
beslutsattestberättigande.  
 

§ 7 Anmälan av beslutsattestberättigande  
Den som utser en beslutsattestant ska anmäla detta till ekonomifunktionen. 
Ekonomifunktionen ska i sin tur förvara en uppdaterad förteckning över samtliga 
beslutsattestanter i kommunen. 
 
§ 8 Kontroller som ska genomföras 
Attest krävs av två personer så att ingen person ensam ska kunna hantera en transaktion från 
början till slut. Den person som ska genomföra attesten ska ha tillräcklig kompetens för 
uppgiften. 
 



 
 

För att tillse att de ekonomiska transaktionerna är korrekta ska följande kontroller 
genomföras: 
 

• Att varan/tjänsten har levererats och att transaktioner stämmer överens med avtalade 
villkor. 

• Att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed. 
• Att betalningen sker vid rätt tidpunkt. 
• Att transaktionen är rätt konterad. 
• Att transaktionen bokförs i rätt redovisningsperiod. 

 
§ 9 Attesttyper 
Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest är indelad i två grupper: 
 

• Granskningsattest - kontroll mot leverans/prestation samt underlagets riktighet 
 
Transaktioner ska vara granskningsattesterade innan beslutsattestering sker. 
Granskningsattest får utföras av den person som mottager, beställer eller köper in 
varor och tjänster. Den person som beställer varor eller tjänster ska vara behörig, ha 
kompetens och följa kommunens Upphandlings- och inköpspolicy. 
 

• Beslutsattest - kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor samt underlagets 
riktighet 
 
Beslutsattestanten har ansvaret för att prestationer och transaktioner och deras 
underlag stämmer med beslut eller planer, att behöriga personer agerat samt att pris, 
rabatt och övriga villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar också för att 
konteringen är riktig och att budgetmedel finns avsatta för ändamålet och ekonomiskt 
utrymme finns. 
 

 
Eskalering 
En attestant får aldrig slutattestera egna utlägg. Attestanten får heller aldrig attestera en 
ekonomisk händelse som i relation till attestanten avser närstående, beroendeställning eller 
jävsituation. En eventuell sådan transaktion ska eskaleras till överordnad chef.  
 
För den högsta tjänstepersonen, kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av 
kommunstyrelsens ordförande (KSO), vice KSO eller 2:e vice KSO.  
 
Om en händelse gäller utlägg för KSO, vice KSO ska 2:e vice KSO attestera.  
 
 
§ 10 Beloppsgränser 
 
Generella beloppsgränser finns för olika nivåer av beslutsattest. Samma beloppsgränser gäller 
för såväl manuell som elektronisk attest. För att säkerställa internkontrollen inom kommunen 
ska större belopp attesteras av överordnad chef. I det fall beloppsgränsen uppnås, attesteras 
verifikationen av dennes överordnade chef.  
 



 
 

Beloppsgränserna är följande: 
• Enhetschef får attestera upp till 500 000 kronor  
• Verksamhetschef/funktionschef får attestera upp till 1 000 000 kronor  
• Sektorchef får attestera upp till 5 000 000 kronor  
• Belopp över 5 000 000 får attesteras av kommundirektör och ekonomichef  

 
Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestanten rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgränserna.  
 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-04-25

  
 
 
 
 
§ 139 Dnr: KS 2022/216 
 
Svar på uppdrag att utreda införande av beloppsgränser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat 
attestreglemente innehållande beloppsgränser.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av beloppsgränser för 
attest. Förvaltningen har utrett frågan och bedömer att beloppsgränser kan införas genom 
revidering av attestreglementet.  

De olika nivåerna på beloppsgränser bör sättas utifrån tjänst och verksamhet. 
Ekonomifunktionen kommer svara för att kontinuerligt göra stickprov för att säkerställa att 
attest sker utifrån beslutade beloppsgränser. De sakkunniga revisorerna har under de senaste 
åren granskat attestflödet tre gånger, i delårsgranskningen, i den löpande granskningen och i 
bokslutsgranskningen. Granskningen har inte gett upphov till några noteringar.    

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-03-22 § 22 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 

 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-05-12

  
 
 
 
 
§ 94 Dnr: KS 2022/426 
 
Anmälningsärende - Motion om utredning av användningsområden 
för obyggbar mark, initierad av Johan Jönsson (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om utredning av användningsområden för obyggbar 
mark har inkommit från Johan Jönsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Jönsson (M) har inkommit med en motion, daterad 20 april 2022, med förslag om att 
Stenungsunds kommun utreder användningsområden för mark som ej kan nyttjas till 
bostadsbebyggelse. Motionären lyfter frågan om sådan mark, till exempelvis, skulle kunna 
användas för olika former av energiproduktion. Det föreslagna utredningsuppdraget är dock 
öppet formulerat till att identifiera olika slags potentiella byggnationer, resultatet av 
utredningen ska redovisas för den politiska organisationen.    
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till kommunstyrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-02 
Motion 2022-04-20 
 
Inlägg i debatten 
Johan Jönsson (M) gör ett inlägg i debatten.  
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Informationsskrivelse Dnr KS 2022/426
2022-05-02

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Motion om utredning av användningsområden för obyggbar mark, 
initierad av Johan Jönsson (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om utredning av användningsområden för obyggbar 
mark har inkommit från Johan Jönsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Johan Jönsson (M) har inkommit med en motion, daterad 20 april 2022, med förslag om att 
Stenungsunds kommun utreder användningsområden för mark som ej kan nyttjas till 
bostadsbebyggelse. Motionären lyfter frågan om sådan mark, till exempelvis, skulle kunna 
användas för olika former av energiproduktion. Det föreslagna utredningsuppdraget är dock 
öppet formulerat till att identifiera olika slags potentiella byggnationer, resultatet av 
utredningen ska redovisas för den politiska organisationen.    
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till kommunstyrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-02 
Motion 2022-04-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Katja Nikula (S)  
Ordförande i kommunfullmäktige   
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 



 

 

 

info@stenungsundmoderaterna.se  

www.stenungsundsmoderaterna.se 

 

Stenungsund 2022-04-20 
 

Motion – Obyggbara markområden 

Bakgrund 

Stenungsund har med sina industrier skyddslinjer som gör markområden omöjliga att 

bebygga med bostäder och/eller andra typer av fastigheter. 

Stenungsund har stora problem med markanvisning och det vore därför klokt att tänka till lite 

kring vilken mark vi kan utnyttja till vad för att få en snabbare tillväxt i kommunen. 

 

Vi ser exempelvis ett stort behov av energi i framtiden i alla former, kärnkraft, vindkraft och 

solkraft, kanske skulle dessa markområden kunna utnyttjas i dessa syften? 

Vi ser också en kraftfull expansion kring vätgas och där vi tillsammans med industrierna kan 

utveckla dessa områden till att bli brukbara och energieffektiva. 

Mot bakgrund av detta föreslår jag därför. 

 

Att kommunen utreder ”obyggbara” markområden i kommunen. 

Att kommunen utreder vilken typ av byggnationer som skulle vara tänkbara inom dessa 

områden och att detta redovisas för den politiska organisationen. 

 

Johan Jönsson (M) 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  

              2022-04-22 kl. 08.30-12.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande  

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Torbjörn Spaak 

Håkan Hermansson 

Andreas Bergstrand 

Marika Skeppsdal 

Lennart Skoglund 

Thomas Dahl 

Svante Lahti 

 

Ledamot (via länk) 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Tillförordnad VD 

Sekreterare 

Personalrepresentant 

Projektchef (del av mötet) 

Tillträdande VD (del av 

mötet) 

 

    

Delges Claes Olsson Suppleant  

 Ingela Lovehammer Suppleant  

 Michael Ernfors 

Lennart Svensson 

Suppleant 

Ledamot 

 

 

 

 

    

    

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Helena Nävergårdh valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 3 maj. 

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
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§ 4. Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      fastställa dagordningen. 

 

§5. Hasselhöjden inriktningskalkyl Kv 1 och Kv 2. 

Thomas Dahl presenterar inriktningskalkyl för projekten Hasselhöjden kv 1 och 

kv 2. Kv 1 innehåller 61 lgh, 1:or och 2:or. Kv 2 innehåller 20 lgh, 2:or och 3:or.  

 

Kalkylen presenteras med respektive utan investeringsstöd.   

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      anta förelagd inriktningskalkyl och ge VD uppdrag att gå vidare med 

projektet.  

 

§6. Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 

Arbetsordning och instruktion har varit utskickad innan mötet och föredrogs av  

Jan Rudén. Mindre justering genomfördes under mötet.    

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- fastslå förelagd arbetsordning inklusive ändringar under mötet.  

 

 

 

§7. Bokslut Solgårdsterrassen 

Andreas Bergstrand redovisade bokslut för Solgårdsterrassen och planen för hur 

fusionen in i Stenungsundshem rent praktiskt kommer ske. 

 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- att notera informationen 

 

 

§8. Information från Ordföranden 

Info inför kommande ägardialog, ägardirektiv, mål och samverkan koncernen. 

 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- att notera informationen 
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§9. VD-rapport 

Andreas Bergstrand informerade om pågående verksamheter och det ekonomiska 

läget i bolaget. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- att notera informationen 

 

 

§10. Info marknad/uthyrning 

Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på marknad/uthyrning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- att notera informationen 

 

 

§11. Info Förvaltning 

Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på förvaltningen 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- att notera informationen 

 

 

 

§12. Info Projekt 

Thomas Dahl redovisade pågående och kommande projekt för Stenungsundshem. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- att notera informationen 

  

 

§13 Planering strategidag 

Styrelsemöte den 9 september ligger kvar men Strategidagen flyttas till den 5 

oktober 2022. Styrelsen kommer att diskutera innehållet på strategidagen på 

sammanträdet i juni månad. 

 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- att notera informationen 
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§14 Övriga frågor 

Ordförande Jan Rudén undrar om det finns möjlighet att få till laddstation för 

elbil utanför Fregatten? Snabbladdare. Någon extern aktör som står för 

betalningen? 

Vill diskutera frågan på kommande sammanträde. VD reder i frågan och 

rapporterar på kommande sammanträde. 

 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- notera informationen och lägga den till protokollet. 

 

 

§15 Mötet avslutades 

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

    Marika Skeppsdal 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare:  ………………………… 

  Helena Nävergårdh 

 
 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
03

02
b1

ad
-c

6f
d-

49
ba

-b
cb

c-
d3

7b
96

8a
95

06



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: D86Du3lYcSrcHTzusBbzqQ

MARIKA SKEPPDAL

2022-04-29 16:08

Serienummer: oIF9WAzwMl1liCMXYLSahQ

JAN RUDÉN

2022-05-12 16:30

Serienummer: BrsD0F+tSCQEUUOYEaoyyQ

Liz Helena Nävergårdh

2022-05-12 18:57

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 220422.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-04-29 15:01 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-29 15:01 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-29 15:01 Underskriftsprocessen har startat
2022-04-29 15:01 En avisering har skickats till Jan Rudén
2022-04-29 15:01 En avisering har skickats till Helena Nävergårdh
2022-04-29 15:01 En avisering har skickats till Marika Skeppsdal
2022-04-29 16:08 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marika Skeppsdal
2022-04-29 16:08 MARIKA SKEPPDAL har signerat dokumentet Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 220422.pdf via BankID 

Sverige (Unikt ID: D86Du3lYcSrcHTzusBbzqQ)
2022-04-29 16:08 Alla dokument har undertecknats av Marika Skeppsdal
2022-05-02 14:10 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan Rudén
2022-05-12 15:01 Meddelande har skickats till mottagaren, Jan Rudén
2022-05-12 15:01 Meddelande har skickats till mottagaren, Helena Nävergårdh
2022-05-12 16:30 JAN RUDÉN har signerat dokumentet Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 220422.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: oIF9WAzwMl1liCMXYLSahQ)
2022-05-12 16:30 Alla dokument har undertecknats av Jan Rudén
2022-05-12 18:57 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Helena Nävergårdh
2022-05-12 18:57 Liz Helena Nävergårdh har signerat dokumentet Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 220422.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: BrsD0F+tSCQEUUOYEaoyyQ)
2022-05-12 18:57 Alla dokument har undertecknats av Helena Nävergårdh

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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1 (4) 

Syn: Vallens konstgräsplan i Stora Höga  

  Datum: 2022-05-02 

 

01 Typ av 

besiktning/syn 

 Syn inför beslutfattande 

 

 

  

02 Besiktningens/ 

synens omfattning 

 

 Syn av konstgräsets slitage och övergripande skador inför en eventuell 

renovering. Synen avser både fullstor 11 manna plan och en mindre 7 

manna plan, båda med konstgräs och granulat av kork och TPE. 

 

 

 

03 Tid för 

besiktningen/syn 

 

 2022-05-02 

 

Synen påbörjades kl 10.00 

 

 

04 Närvarande 

 
 Entreprenaden 

 

  Parter 

Stenungsund kommun                

 

 

  Föreningsrepresentanter                

 

 

Besiktningsman        

                                   

 

05 Besiktningsman  

 

 

 

 Besiktningsman ut- 

sedd av beställaren: Jimmy Hagman, Norconsult AB 
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06 Förutsättningar  

 
 I kommunens budget ligger det att båda planerna ska bytas om ca 2 år. 

Detta ger att vi kommer ha ny matta på planerna år 2024 eller 2025 

beroende på hur upphandlingen utförs. 

Synen idag ska utföras för att se över planernas skick och om tidsplanen 

för bytet stämmer överens med planernas behov. 

 

   

07 synpunkter efter 

utförd syn. 
 11- manna planen: 

 

• Gräset är väldigt slitet över lag. Samtliga strån har splittrat sig 

och gräset ligger ner. 

• Låg nivå av granulat gör att gräset ligger ner.  

• När gräset ligger ner är det väldigt svårt att få ner nytt granulat i 

mattan, samt att stråna har knäckts och kommer inte kunna stå 

upp även om granulatnivån höjs. 

• Konstgräset släpper strån över hela planen. Stor miljöpåverkan. 

• Skarvar vid linjer har släppt på flertalet ställen över planen. 

• Ca 10 punkter där konstgräsmattan har skador som måste lagas. 

Skadorna består av limmade fogar so släppt. 

 

7-manna planen: 

• Denna plan är betydligt mer sliten än 11-manna planen. 

• Samtliga strån har splittrat sig och gräset ligger ner. 

• Låg nivå av granulat gör att gräset ligger ner.  

• När gräset ligger ner är det väldigt svårt att få ner nytt granulat i 

mattan, samt att stråna har knäckts och kommer inte kunna stå 

upp även om granulatnivån höjs. 

• Konstgräset släpper strån över hela planen. Stor miljöpåverkan. 

• Skarvar vid linjer har släppt på flertalet ställen över planen. 

• Ca 7 punkter där konstgräsmattan har skador som måste lagas. 

Skadorna består av limmade fogar so släppt. 
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08 sammanfattning av 

ekonomiska 

förutsättningar. 

       11-manna planen 

 

 Som besiktningsman ser jag 2 alternativ på hur man kan gå vidare i 

denna fråga.  

 

1. Underhålla planen i 2-3 säsonger för att sedan byta den enligt 

tänkt budgettidsplan. 

 

2. Byta planen redan 2023. Bytet sker då våren 2023. 

 

 

11-manna planen: 

• Planen är spelduglig i år om man lagar de släppta delarna. Man 

behöver limma skarvarna på ca 10 ställen. 

• Man kan även försöka få ner mer granulat i planen. Detta 

kommer vara svårt och tidskrävande, då stråna ligger ner.  

• Problemet som inte går att lösa med lagning eller likvärdigt är 

gräs-släppet som sker på hela planen och medför att plaster 

(Micro plaster) sprids över stora ytor. 

 

Kostnader för de olika alternativen. 

 

1. Kostnader för att planen ska klara sig ytterligare 2 -3 år blir 

stora och man får inte löst problemet med Micro plaster från 

gräs-släppet.  

      Beräknad kostnad för att hålla planen vid liv i 2-3 år är  

       ca 350 000 - 500 000 kr, samt ökad driftkostnad. 

 

2. Kostnad för att laga de släppta skarvarna. Dessa delar kan 

föreningen själva laga utan större svårigheter. Skarvremsor 

och lim löser detta.  

Men om man räknar på att man ska ta in personal som utför 

arbetet så kostar detta ca 30 000 kr. 
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09 sammanfattning av 

ekonomiska 

förutsättningar. 

       7-manna planen 

 

 

 

 Som besiktningsman ser jag 2 alternativ på hur man kan gå vidare i 

denna fråga.  

 

1. Underhålla planen i 2-3 säsonger för att sedan byta den enligt 

tänkt budgettidsplan. 

 

2. Byta planen redan 2023. Bytet sker då våren 2023. 

 

7-manna planen: 

• Planen är spelduglig i år om man lagar de släppta delarna. Man 

behöver limma skarvarna på ca 10 ställen. 

• Man kan även försöka få ner mer granulat i planen. Detta 

kommer vara svårt och tidskrävande, då stråna ligger ner.  

• Problemet som inte går att lösa med lagning eller likvärdigt är 

gräs-släppet som sker på hela planen och medför att plaster 

(Micro plaster) sprids över stora ytor. 

 

Kostnader för de olika alternativen. 

 

1. Kostnader för att planen ska klara sig ytterligare 2 -3 år blir stora 

och man får inte löst problemet med Micro plaster från gräs-

släppet.  

Beräknad kostnad för att hålla planen vid liv i 2-3 år är  

 ca 100 000 - 200 000 kr, samt ökad driftkostnad. 

 

2. Kostnad för att laga de släppta skarvarna. Dessa delar kan 

föreningen själva laga utan större svårigheter. Skarvremsor och 

lim löser detta.  

Men om man räknar på att man ska ta in personal som utför 

arbetet så kostar detta ca 20 000 kr. 

 

10 Rekommendation 

och slutsats 
 Min slutsats i denna syn är att gräset är slitet och släpper alldeles för 

mycket strån som bidrar till spridningen av Micro plaster i området för 

att vänta 2-3 år med ett byte. 

Min rekommendation är att tidigarelägga budgeten för att byta 

konstgräset på båda planerna redan våren 2023. (alternativ 1) 

 

Ytterligare rekommendationer inför nästa konstgräsmatta är att 

införskaffa en spridare för granulat och extra granulat. På detta sätt kan 

driften utföra påfyllning av granulat innan nivåerna blir så låga att 

konstgräset lägger sig ner och skadas. 

 

Jimmy Hagman 

Besiktningsman 



 



 Dokumentnamn   
 Protokoll Styrelsemöte nr 16 
 
 
Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-05-12 1 
                _________________________________________________________________________________ 

  

Plats och tid Thorskogs slott, 2022-05-12, kl. 13:00 – 14.30 

 Beslutande  Åke Sparringsjö Ordförande 

Lars Ivarsbo 

Peter Harrysson 

Robert Mattsson     

 Suppleanter Rosalie Sanyang 

 Ej närvarande Johan Jönsson Meddelat förhinder 

Melisa Nilsson Meddelat förhinder 

Morgan Carlsson Meddelat förhinder 

Carlos Rebela Da Silva  Meddelat förhinder  

   

 Övriga Pertti Heina  VD 

Lena Ohlén  Ekonomichef 

   

 

Underskrifter 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Ohlén 

 

 Ordförande __________________________________ 

  Åke Sparringsjö 

  

 Justerare __________________________________ 

  Lars Ivarsbo 

Den 11–12 maj hade styrelsen tillsammans med ledningsgruppen styrelsedagar. 

§ 1  
Mötets öppnande med upprop 
Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
 
§ 2  
Val av justerare 
Styrelsen utser Lars Ivarsbo till justerare.  

§ 3  
Fastställande av dagordning 
Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes.  
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§ 4  
Fråga om jäv 
Ingen ledamot ansågs sig jävig i någon paragraf. 
Inget jäv föreligger. 

§ 5 
Protokoll från föregående möte 
Styrelsens sammanträdesprotokoll nr 15 är justerat och ligger på Sharepoint.   

Styrelsen beslutar  
Att anteckna informationen. 

§ 6  
Tertialrapport 1  
Tertialrapport 1 2022 SOLTAK AB presenterad vid styrelsemötet. Vid strategidagarna den 
11–12 maj, föredrog affärsområdescheferna sina respektive delårsresultat.   
 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna tertialrapport 1 2022 för SOLTAK AB 

§ 7  
Investeringsbudget 2022 
Förslag till utökning av investeringsbudget 2022 enligt utskickad handling presenterad vid 
mötet. 

Styrelsen beslutar  
Att godkänna utökningen av investeringsbudget 2022 enligt förslag 
 
§ 8 
Styrelsens arbetsordning 
Förslag till styrelsens arbetsordning enligt utskickad handling presenterad vid mötet. 

Styrelsen beslutar  
Att fastställa styrelsens arbetsordning enligt förslag. 

§ 9 
Uppföljning internkontrollplan 2022 
Uppföljning T1 av interkontrollplan 2022 presenterad vid styrelsemötet 

Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
§ 10 
Uppföljning T1 personalstatistik 
Uppföljning av personalstatistik 2022 (T1) enligt underlag presenterad vid mötet 
 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
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§11  
VD informerar 
Press och media: 

• 18/2 Intervju av VD om ledarskap (podd Kloka ledare) delad via Linkedin. 

• 21–22/2 Artikel i Kungälvs-Posten (nya normala-distansarbete), positiv artikel med 
SOLTAK. 

• Facebook sida skapad 3/5 främst för rekrytering via sociala media (nå rätt målgrupp 
tex inom IT). 
 

Nya tjänsteavtal SOLTAK/kommunerna: status enligt punkt 9 uppföljning IKP 2022, arbete 
pågår. 
 
Kundsamverkan - vidareutveckla vår samverkansmodell: status enligt pkt 9, arbete pågår. 
 
Tjörn IT – vi har en dialog kring samarbete.  
 
Lilla Edet och SOLTAK IT: 

• Löpande operativa möten. 

• Fortsatt dialog kring gränsdragning skoltjänsten. 

• Omstart kring samarbetet (ny KC Lilla Edet sedan 28 februari 2022). 
 

Möten med och besök hos våra ägare: 

• 7/3 KF Lilla Edet (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 

• 7/4 KF Stenungsund (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 

• 22/4 Ägarråd: Bra dialog tydligare ägare, fler samarbetsområden, fler kommuner i 
samarbetet. 

• 26/4 KS Lilla Edet (uppsiktsplikten). Ett bra besök! 

• 12/5 KF Kungälv (information om SOLTAK AB). 
 

Besök hos samtliga KS och KF under 2022 – tacksam för hjälp från styrelseledamöterna. 

• Besök KS Stenungsund, när? 

• Besök KS Kungälv, när? (förslag hösten 2022 då KS Kungälv besökte SOLTAK 
24/11–2021). 

• Tjörn (besök hos KF respektive KS), när?  
  

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen samt att styrelsen uttalar att tjänsteavtal med kunderna är prioriterat 
och måste färdigställas senast under 2022. 
 
§12 
Uppdrag till VD 
Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram kriterier för ytterligare ägarkommuner i SOLTAK AB. 
 
Styrelsen beslutar 
Att ge VD i uppdrag att ta fram kriterier.  
 
§13 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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§14 
Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: RizytepH+M96QvrF+ZWoBQ

LENA OHLÉN
Ekonomichef

2022-05-18 15:46

Serienummer: /Q943YaIMAl4Tqk8EblOzQ

ÅKE SPARRINGSJÖ

2022-05-19 09:02

Serienummer: 3rVl7JrI/4iPwHpuR3lj+w

LARS IVARSBO

2022-05-19 17:20

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll styrelsemöte 12 maj 2022 SOLTAK AB.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-05-18 15:45 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-18 15:45 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-18 15:45 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-18 15:45 En avisering har skickats till Åke Sparringsjö
2022-05-18 15:45 En avisering har skickats till Lars Ivarsbo
2022-05-18 15:45 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lena Ohlén
2022-05-18 15:46 LENA OHLÉN har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte 12 maj 2022 SOLTAK AB.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: RizytepH+M96QvrF+ZWoBQ)
2022-05-18 15:46 Alla dokument har undertecknats av Lena Ohlén
2022-05-19 09:01 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Åke Sparringsjö
2022-05-19 09:02 ÅKE SPARRINGSJÖ har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte 12 maj 2022 SOLTAK AB.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: /Q943YaIMAl4Tqk8EblOzQ)
2022-05-19 09:02 Alla dokument har undertecknats av Åke Sparringsjö
2022-05-19 17:18 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars Ivarsbo
2022-05-19 17:20 LARS IVARSBO har signerat dokumentet Protokoll styrelsemöte 12 maj 2022 SOLTAK AB.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: 3rVl7JrI/4iPwHpuR3lj+w)
2022-05-19 17:20 Alla dokument har undertecknats av Lars Ivarsbo

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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 Dokumentnamn   
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Årsstämma 
 
 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  
 2022-05-17 1 
__________________________________________________________________________________ 

 

Plats och tid SOLTAK AB, 2022-05-17, kl. 13:00 – 14.00 

Aktieägare  Stenungsund kommun genom Katja Nikula 175 aktier  

Lilla Edets kommun genom Jörgen Andersson 175 aktier 

Tjörns kommun genom Anders G Högmark 175 aktier 

Kungälvs kommun genom Anders Holmensköld 175 aktier 

Övriga  Åke Sparringsjö  Ordförande 

Lars Ivarsbo 

Morgan Carlsson 

Pertti Heina   

Lena Ohlén 

 

Underskrifter 

Sekreterare __________________________________ 

 Lena Ohlén 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Sparringsjö 

  

Justerare __________________________________ 

 Anders Holmensköld 

 

 

§ 1 

Stämmans öppnade  

Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna 

välkomna. 

§ 2  

Val av ordförande och sekreterare 

Stämman utser Åke Sparringsjö till ordförande. 

Stämman utser Lena Ohlén till sekreterare. 
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 § 3  

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd. 

§ 4  

Val av justerare 

Till justerare jämte ordförande utsågs Anders Holmensköld. 

§ 5  

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Kallelse är utsänt via e-post till stämmoombud och styrelse och revisorer. Stämman 

har blivit behörigen sammankallad. 

 

§ 6 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes. 

 

§ 7 

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 

lekmannarevisorernas granskningsrapport 

Årsredovisning 2021, revisionsberättelse, samt lekmannarevisorernas 

granskningsrapport enlig utskickade handlingar presenterade vid stämman. 

Stämman beslutade 

Att notera informationen 

§ 8 

Fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade 

a) att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för 2021 för SOLTAK AB 

b) om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021, 

där den ansamlade vinsten om 9 158 186 SEK balanseras i ny räkning 

Balanserad vinst  7 274 249            

Årets vinst                           1 883 937 

Summa eget kapital       9 158 186 

 

c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
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§ 9 

Bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt arbetstagarrepresentanter som 

utsetts av de fackliga organisationerna 

Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till styrelseledamöter i 

SOLTAK AB: 

Åke Sparringsjö (S)  Ordförande, Kungälvs kommun. 

Lars Ivarsbo (C)  Ledamot, Lilla Edets kommun. 

Peter Harrysson (M)  Ledamot, Kungälvs kommun. 

Melisa Nilsson (S)  Ledamot, Stenungsunds kommun. 

Robert Mattsson (C)  Ledamot, Tjörns kommun. 

Carlos Rebela Da Silva (S) Ersättare, Lilla Edets kommun. 

Morgan Carlsson (SD)  Ersättare, Kungälvs kommun. 

Rosalie Sanyang (S)  Ersättare, Tjörns kommun. 

Johan Jönsson (M)  Ersättare, Stenungsunds kommun. 

 

Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till lekmannarevisorer i 

SOLTAK AB: 

Ingemar Ottosson (S)  Lekmannarevisor, Lilla Edet. 

Anders Forsman(S)  Lekmannarevisor, Tjörns kommun. 

Lena Schandorff  (S)  Lekmannarevisor, Kungälvs kommum. 

Hans Gillenius(L)  Lekmannarevisor, Stenungsunds kommun. 

Vision har inga val av arbetstagarrepresentanter till styrelsen i SOLTAK AB: 

Vakant    SOLTAK AB 

Vakant    SOLTAK AB 

 

Stämman beslutar 

Att notera kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

att inga arbetstagarrepresentanter utsetts av de fackliga organisationerna. 

§ 10 

Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisorer för 2021 förslås följande: 

Ernst & Young AB med Bjarne Fredriksson (auktoriserad revisor) som 

Huvudansvarig revisor, samt Kristna Baaz (auktoriserad revisor) till revisorssuppleant. 

Stämman beslutar  

Att välja Ernst & Young AB enligt förslag som revisionsbyrå för SOLTAK AB. 
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§ 11 

Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv 

Inget annat ärende förelåg enligt deltagarna på årsstämman. 

Verkställande direktör informerade att bolaget som helhet innevarande år visar ett 

positivt resultat efter tertial 1, vilket framgår av delårsbokslutet per 30 april 2022 

godkänd av styrelsen vid styrelsemötet 12 maj 2022. Bolaget har en ekonomi i balans. 

Verkställande direktör informerade vidare om aktuell statistik från bolaget samt gav 

ett medskick till ägarna om vikten om att det är samarbete inom ramen för SOLTAK 

AB som gäller fullt ut, för att kunna nå större samordningsvinster 

(skalfördelar/ägarnytta) för samtliga ägarkommuner.  

Bolaget står redo för ett utökat samarbete med nuvarande ägarkommuner både inom 

befintliga samarbetsområden och inom nya tillkommande samarbetsområden, men 

även genom att utöka SOLTAK-samarbetet med fler ägarkommuner.  

§ 12 

Stämman avslutas 

Anders G Högmark framförde på stämmans vägnar ett stort tack för väl utfört arbete 

under 2021 till styrelse samt verkställande ledning och personalen.  

 

Ordförande tackar samtliga för visat intresse under dagens stämma och förklarar 

stämman avslutad. 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.
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ANDERS HOLMENSKÖLD

2022-05-23 11:13
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Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
220517_Protokoll_Årsstämma_SOLTAK_AB.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
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Ladda ner dokument
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Tertialrapport 1 2022 SOLTAK AB  

Inledning 

Rapporten bygger på bokslut per 2022-04-30 samt innehåller en prognos för 2022. 

Delårsbokslut för SOLTAK AB  

Bolagets utfall för den aktuella perioden uppgår till 1 201 Tkr. 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 200 Tkr. 

Analys av periodens resultat och prognos görs i avsnitten för respektive affärsområde. 

 

 

Semesterlöneskuld 

Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för bolaget hög, då den mesta semestern tas ut under 

sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna har passerat. 

Förändringen av skulden per 2022-04-30 uppgår till 1 742 Tkr och påverkar resultatet negativt. Posten är 

redovisad under personalkostnader.  

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Omsättning, affärsområde ekonomi 18 000 6 000 6 751 751 18 672 672

Omsättning, affärsområde lön 37 300 12 433 13 340 907 37 814 514

Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 900 33 300 41 604 8 304 110 041 10 141

155 200 51 733 61 695 9 962 166 528 11 328

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -70 856 -23 619 -32 427 -8 809 -83 185 -12 329

Personalkostnader -67 208 -22 403 -22 008 395 -65 809 1 399

Avskrivningar -16 736 -5 579 -5 919 -340 -16 932 -196

-154 800 -51 600 -60 354 -8 754 -165 926 -11 128

Rörelseresultat 400 133 1 341 1 208 600 200

Finansnetto -400 -133 -140 -6 -400 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 1 201 1 201 200 200

och skatt
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Affärsområde ekonomi 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till ett underskott på 10 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 är 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger något högre än budget.   

- Övriga intäkter avser lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

- Tillkommande tjänster avser intäkter för uppdragsbeställningar 

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar totalt en negativ avvikelse om 761 Tkr. Utfallet för serviceavtal samt 

konsulter ligger för perioden något högre än budget, vilket till viss del förklaras av insatser i 

samband med uppdragsbeställningar. 

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden.  

Prognos affärsområde ekonomi 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga i nivå med budget för helåret. Tillkommande tjänster 

avser intäkter för uppdragsbeställningar. Prognosen för uppdragsbeställningarna är satt till samma nivå 

som utfallet per 2022-04-30. Kostnadssidan prognostiseras att ligga något över budget. Avvikelserna 

förklaras med konsulter kopplade insatser i samband med uppdragsbeställningar samt något högre 

personalkostnader. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Hantera leverantörsfakturor 4 258 1 419 1 498 78 4 258 0

Hantera kundfakturor 5 737 1 912 1 881 -31 5 737 0

Hantera in- och utbetalningar 2 677 892 933 41 2 677 0

Fakturautskrifter 1 040 347 460 113 1 266 226

Övriga intäkter 180 60 222 162 222 42

Övriga tjänster 678 226 226 0 678 0

Tillkommande tjänster 0 0 404 404 404 404

Avskrivningar 3 430 1 143 1 128 -15 3 430 0

18 000 6 000 6 751 751 18 672 672

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -2 310 -770 -907 -137 -2 310 0

Konsulter -493 -164 -590 -426 -643 -150

Övriga kostnader -2 269 -756 -754 3 -2 341 -72

Personalkostnader -9 434 -3 145 -3 362 -218 -9 884 -450

Avskrivningar -3 434 -1 145 -1 128 17 -3 434 0

-17 940 -5 980 -6 741 -761 -18 613 -672

Rörelseresultat 60 20 10 -10 60 0

Finansnetto -60 -20 -20 0 -60 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 -10 -10 0 0
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Affärsområde lön 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till ett överskott på 510 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 200 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger något högre än budget.   

- Tillkommande tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under perioden. Dessa består 

både utav vidarefakturering av kostnader, uppdragsbeställningar samt utförda tjänster som ej varit 

budgeterade 

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar en negativ avvikelse på sammantaget 393 Tkr  

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden.  

 

Prognos affärsområde lön 

Prognostiserat resultat för 2022 är 200 Tkr.  

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga i nivå med budget för helåret. 

Tillkommande tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under året. Dessa består både utav 

vidarefakturering av kostnader, uppdragsbeställningar samt utförda tjänster som ej varit budgeterade. 

Prognosen för de tillkommande tjänsterna är satt till samma nivå som utfallet per 2022-04-30. 

Kostnadssidan prognostiseras totalt även den att ligga i nivå med budget. 

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Administrera löner 26 921 8 974 9 264 290 26 921 0

Administrera anställningar 6 800 2 267 2 263 -4 6 800 0

Övriga tjänster 1 139 380 380 0 1 139 0

Övriga intäkter 0 0 13 13 13 13

Avskrivningar 2 440 813 920 107 2 440 0

Tillkommande tjänster 0 0 501 501 501 501

37 300 12 433 13 340 907 37 814 514

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -4 050 -1 350 -1 399 -49 -4 050 0

Konsulter -821 -274 -265 8 -1 035 -214

Övriga kostnader -3 777 -1 259 -1 255 4 -3 777 0

Personalkostnader -26 072 -8 691 -8 940 -250 -26 172 -100

Avskrivningar -2 440 -813 -920 -107 -2 440 0

-37 160 -12 387 -12 780 -393 -37 473 -314

Rörelseresultat 140 47 560 513 340 200

Finansnetto -140 -47 -50 -4 -140 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 510 510 200 200
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Affärsområde IT och projekt 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 702 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-04-30: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 8 304 Tkr. 

- Volymerna för flertalet av tjänsterna ligger i nivå med budget.  

- Datacenter visar en negativ avvikelse, men innebär också lägre kostnader för bolaget. 

- IT arbetsplats för personal, elever samt konton ligger totalt sett i nivå med budget. 

- Utöver budgeterade tjänster har bolaget också tillkommande beställningar under året;  

IT-utrustning samt telefoniutrustning har köpts in för kommunerna med 6 141 Tkr.  

Övriga tillkommande tjänster innehåller bland annat konsulter som vidarefaktureras direkt till 

kund. Totalt uppgår dessa tilläggstjänster till 6 743 Tkr för årets första fyra månader. 

Rörelsens kostnader: 

- Kostnaderna visar en negativ avvikelse på sammantaget 7 600 Tkr. 

- Konsulter visar en större avvikelse, vilket främst förklaras av konsulter i uppdragsbeställningar. Vi 

har också en förskjutning mellan personalkostnader samt konsulter gällande ett par tjänster. 

- Personalkostnadernas avvikelser förklaras av vakanta tjänster samt effekten av 

semesterlöneskulden. Tillsättning sker succesivt av vakanta tjänster 

- Avvikelsen avseende avskrivningar beror på periodisering.  

 

Prognos affärsområde IT & projekt 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Prognosen för intäkterna är totalt sett högre än budget och följer den trend vi se i delårsbokslutet. 

Prognosen för tilläggsbeställningar uppgår totalt till 7 623 Tkr och beror främst på inköp för IT-samt 

telefoniutrustning men även för vidareförmedling av konsulter. 

På kostnadssidan prognostiserar bolaget högre kostnader än budget, på 10 141 Tkr. Förklaringen hänförs 

främst till ovan nämnda tilläggsbeställningar samt konsulter kopplade till uppdragsbeställningar. 

Prognosen för IT-utrustning samt uppdragsbeställningar motsvaras av utfallet för januari-april.  
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RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 april april april 2022 2022

Rörelsens intäkter

Baskostnad IT 12 280 4 093 3 953 -140 12 280 0

Nät som tjänst 12 235 4 078 4 247 168 13 685 1 450

Datacenter 12 870 4 290 3 578 -712 12 966 96

ITA arbetsplats Personal 8 000 2 667 3 596 929 10 700 2 700

ITA arbetsplats Elev 4 290 1 430 1 037 -393 3 090 -1 200

Print som tjänst 5 620 1 873 1 874 0 5 995 375

Konto (admin, politiker, skola) 8 900 2 967 2 616 -351 7 900 -1 000

Teknisk systemförvaltning 2 290 763 763 0 2 290 0

RDS 2 300 767 767 0 2 300 0

Integration 950 317 317 0 950 0

Uppdragsbeställningar 2 915 972 2 395 1 424 2 319 -596

Licenser 8 450 2 817 2 971 154 8 850 400

Skola Kungälv, leasing 10 350 3 450 3 364 -86 10 350 0

Diarie och ärendehantering 800 267 267 0 800 0

Telefoni 1 210 403 403 0 1 210 0

Beredskap 880 293 291 -2 880 0

Avskrivningar 5 560 1 853 2 324 470 5 560 0

Övriga intäkter 0 0 98 98 294 294

IT-utrustning 0 0 6 141 6 141 6 141 6 141

Tillkommande tjänster 0 0 602 602 1 482 1 482

99 900 33 300 41 604 8 304 110 041 10 141

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -27 125 -9 042 -9 066 -24 -27 815 -690

Konsulter -4 721 -1 574 -4 097 -2 523 -8 814 -4 093

Licenser -14 870 -4 957 -5 398 -442 -16 317 -1 447

Övriga kostnader -10 420 -3 473 -8 696 -5 222 -16 084 -5 664

Personalkostnader -31 702 -10 567 -9 705 862 -29 753 1 949

Avskrivningar -10 862 -3 621 -3 871 -250 -11 059 -197

-99 700 -33 233 -40 833 -7 600 -109 841 -10 141

Rörelseresultat 200 67 771 704 200 0

Finansnetto -200 -67 -69 -2 -200 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 702 702 0 0

och skatt
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Prognos per kommun 2022 SOLTAK AB 

Tabellen på nästa sida visar bolagets prognos på intäkter för helåret. 

Prognosen är uppdelad per kommun där budget samt prognos framgår för samtliga kommuner. 

Kolumnerna längst till höger summerar budget samt prognosen för 2022. 

Uppgifterna bygger på fakturerade intäkter t o m april månad, samt en prognos för årets resterande 

månader. När det gäller IT-utrustning och telefoniutrustning så är utfallet t o m april det som presenteras i 

tabellen. I dessa fall har bolaget inte lagt en prognos för helåret.  

Detsamma gäller poster som avser vidarefakturering samt uppdragsbeställningar, där redovisas det utfall 

som är upparbetat t o m april.  

Tjänster enligt budget eller tillkommande tjänster 

Varje affärsområde är uppdelat med ovan texter. Här kan man på ett överskådligt sätt se vad som är 

budgeterat för innevarande år, samt vad som har varit tillkommande beställningar under året. 

Omsättningen i bolagets budget uppgår till 155 200 Tkr. Prognosen är 166 528 Tkr.  
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Tjänst

Budget

 KK

Prognos

 KK

Budget

 SK

Prognos

 SK

Budget 

SBRF

Prognos 

SBRF

Budget

 LE

Prognos

 LE

Budget

 TK

Prognos

 TK

Budget 

SOLTAK

Prognos  

SOLTAK

Budget 
TOTALT

Prognos 
TOTALT

Affärsområde Lön

Tjänster enligt budget

Administrera löner 11 686 11 686 7 375 7 375 360 360 3 415 3 415 4 085 4 085 26 921 26 921

Anställningsärenden 2 480 2 480 1 930 1 930 70 70 1 235 1 235 1 085 1 085 6 800 6 800

RDS 324 324 195 195 108 108 93 93 720 720

Övriga tjänster 152 152 95 95 116 116 55 55 419 419

Avskrivningar 1 100 1 100 660 660 360 360 320 320 2 440 2 440

Lönebidrag 13 0 13

15 742 15 742 10 255 10 255 430 430 5 234 5 234 5 638 5 638 0 13 37 300 37 313

Tillkommande tjänster

Kostavdrag för timavlön. 11 11

Vidarefakt. 16 32 16 64

Uppdragsbeställningar 212 86 34 46 377

Övriga tilläggstjänster 15 25 1 5 2 48

0 226 0 138 0 1 0 71 0 64 0 0 0 501

15 742 15 969 10 255 10 393 430 431 5 234 5 305 5 638 5 703 0 13 37 300 37 814

Tjänster enligt budget

Fakturautskrifter 685 685 170 170 4 4 80 307 100 100 1 040 1 266

Hantera leverantörsfakt. 1 615 1 615 1 108 1 108 45 45 490 490 1 000 1 000 4 258 4 258

Hantera kundfakturor 2 725 2 725 1 435 1 435 15 15 327 327 1 235 1 235 5 737 5 737

Hantera in- och utbet. 894 894 800 800 16 16 316 316 650 650 2 677 2 677

RDS 270 270 162 162 90 90 78 78 600 600

Avskrivningar 1 543 1 543 926 926 515 515 446 446 3 430 3 430

Vägföreningar 62 62 62 62

Abonnemangstjänster SK 16 16 16 16

Lönebidrag 180 380 180 380

7 795 7 795 4 617 4 617 80 80 1 819 2 045 3 509 3 509 180 171 18 000 18 217

Tillkommande tjänster 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidarefakt. konsulter 9 52 0 61

Uppdragsbeställningar 89 95 84 126 0 394

0 0

0 99 0 147 0 0 0 84 0 126 0 0 0 455

7 795 7 893 4 617 4 764 80 80 1 819 2 129 3 509 3 635 180 171 18 000 18 672

Tjänster enligt budget

Baskostnad IT 6 260 6 260 4 420 4 420 1 475 1 475 125 125 12 280 12 280

Licenser 3 940 3 930 2 650 2 842 540 540 350 608 970 930 8 450 8 850

Uppdragsbeställningar 1 516 1 487 904 696 496 105 2 915 2 288

Skola Kungälv 10 350 10 350 10 350 10 350

Konto 4 350 4 598 3 020 2 185 150 94 1 380 1 023 8 900 7 900

Beredskap 375 375 280 280 225 225 880 880

Datacenter 6 950 6 950 3 860 3 860 2 060 2 060 12 870 12 870

Nät som tjänst 5 700 6 260 4 480 4 889 2 055 2 476 12 235 13 625

ITA arbetsplats Personal 4 550 5 861 2 260 3 126 70 112 1 120 1 601 8 000 10 700

RDS 1 196 1 196 713 713 391 391 2 300 2 300

ITA arbetsplats Elev 2 610 2 990 735 100 945 0 4 290 3 090

Print som tjänst 2 845 3 000 1 490 1 700 35 45 1 250 1 250 5 620 5 995

Teknisk systemförvaltning 1 191 1 191 710 710 389 389 2 290 2 290

Integration 494 494 295 295 162 162 950 950

Telefoni 799 799 411 411 1 210 1 210

Diarie och ärendehantering 435 435 365 365 800 800

Avskrivningar 2 670 2 670 1 720 1 720 940 940 230 230 5 560 5 560

Lönebidrag 0 0

54 997 57 612 28 770 28 769 795 791 14 014 13 480 1 325 1 285 0 0 99 900 101 937

Tillkommande tjänster

IT-utrustning 3 236 1 420 32 1 453 0 6 141

Uppdragsbeställningar 31 31

Vidarefakturering övrigt 33 14 2 0 49

Vidarefakt. konsulter 91 1 362 0 1 453 *

Lönebidrag 294 0 294

Edet Hus 136 0 136

0 3 360 0 1 434 0 33 0 2 951 0 31 0 294 0 8 104

54 997 60 972 28 770 30 203 795 824 14 014 16 431 1 325 1 316 0 294 99 900 110 041

TOTALT 78 534 84 834 43 642 45 360 1 305 1 336 21 067 23 865 10 472 10 653 180 477 155 200 166 528

* Notera att denna post är prognostiserad på helår.

Affärsområde Ekonomi

Affärsområde IT & projekt
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Plats och tid SOLTAK AB, 2022-05-17, kl. 13:00 – 14.00 


Aktieägare  Stenungsund kommun genom Katja Nikula 175 aktier  


Lilla Edets kommun genom Jörgen Andersson 175 aktier 


Tjörns kommun genom Anders G Högmark 175 aktier 


Kungälvs kommun genom Anders Holmensköld 175 aktier 


Övriga  Åke Sparringsjö  Ordförande 


Lars Ivarsbo 


Morgan Carlsson 


Pertti Heina   


Lena Ohlén 


 


Underskrifter 


Sekreterare __________________________________ 


 Lena Ohlén 


 


Ordförande __________________________________ 


 Åke Sparringsjö 


  


Justerare __________________________________ 


 Anders Holmensköld 


 


 


§ 1 


Stämmans öppnade  


Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna 


välkomna. 


§ 2  


Val av ordförande och sekreterare 


Stämman utser Åke Sparringsjö till ordförande. 


Stämman utser Lena Ohlén till sekreterare. 
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 § 3  


Upprättande och godkännande av röstlängd 


Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd. 


§ 4  


Val av justerare 


Till justerare jämte ordförande utsågs Anders Holmensköld. 


§ 5  


Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 


Kallelse är utsänt via e-post till stämmoombud och styrelse och revisorer. Stämman 


har blivit behörigen sammankallad. 


 


§ 6 


Godkännande av dagordning 


Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes. 


 


§ 7 


Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 


lekmannarevisorernas granskningsrapport 


Årsredovisning 2021, revisionsberättelse, samt lekmannarevisorernas 


granskningsrapport enlig utskickade handlingar presenterade vid stämman. 


Stämman beslutade 


Att notera informationen 


§ 8 


Fastställande av resultat- och balansräkning 


Stämman beslutade 


a) att fastställa upprättad resultat- och balansräkning för 2021 för SOLTAK AB 


b) om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021, 


där den ansamlade vinsten om 9 158 186 SEK balanseras i ny räkning 


Balanserad vinst  7 274 249            


Årets vinst                           1 883 937 


Summa eget kapital       9 158 186 


 


c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
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§ 9 


Bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 


styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt arbetstagarrepresentanter som 


utsetts av de fackliga organisationerna 


Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till styrelseledamöter i 


SOLTAK AB: 


Åke Sparringsjö (S)  Ordförande, Kungälvs kommun. 


Lars Ivarsbo (C)  Ledamot, Lilla Edets kommun. 


Peter Harrysson (M)  Ledamot, Kungälvs kommun. 


Melisa Nilsson (S)  Ledamot, Stenungsunds kommun. 


Robert Mattsson (C)  Ledamot, Tjörns kommun. 


Carlos Rebela Da Silva (S) Ersättare, Lilla Edets kommun. 


Morgan Carlsson (SD)  Ersättare, Kungälvs kommun. 


Rosalie Sanyang (S)  Ersättare, Tjörns kommun. 


Johan Jönsson (M)  Ersättare, Stenungsunds kommun. 


 


Kommunerna har i respektive KF valt följande personer till lekmannarevisorer i 


SOLTAK AB: 


Ingemar Ottosson (S)  Lekmannarevisor, Lilla Edet. 


Anders Forsman(S)  Lekmannarevisor, Tjörns kommun. 


Lena Schandorff  (S)  Lekmannarevisor, Kungälvs kommum. 


Hans Gillenius(L)  Lekmannarevisor, Stenungsunds kommun. 


Vision har inga val av arbetstagarrepresentanter till styrelsen i SOLTAK AB: 


Vakant    SOLTAK AB 


Vakant    SOLTAK AB 


 


Stämman beslutar 


Att notera kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 


att inga arbetstagarrepresentanter utsetts av de fackliga organisationerna. 


§ 10 


Val av revisor och revisorssuppleant 


Till revisorer för 2021 förslås följande: 


Ernst & Young AB med Bjarne Fredriksson (auktoriserad revisor) som 


Huvudansvarig revisor, samt Kristna Baaz (auktoriserad revisor) till revisorssuppleant. 


Stämman beslutar  


Att välja Ernst & Young AB enligt förslag som revisionsbyrå för SOLTAK AB. 
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§ 11 


Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 


bolagsordningen eller ägardirektiv 


Inget annat ärende förelåg enligt deltagarna på årsstämman. 


Verkställande direktör informerade att bolaget som helhet innevarande år visar ett 


positivt resultat efter tertial 1, vilket framgår av delårsbokslutet per 30 april 2022 


godkänd av styrelsen vid styrelsemötet 12 maj 2022. Bolaget har en ekonomi i balans. 


Verkställande direktör informerade vidare om aktuell statistik från bolaget samt gav 


ett medskick till ägarna om vikten om att det är samarbete inom ramen för SOLTAK 


AB som gäller fullt ut, för att kunna nå större samordningsvinster 


(skalfördelar/ägarnytta) för samtliga ägarkommuner.  


Bolaget står redo för ett utökat samarbete med nuvarande ägarkommuner både inom 


befintliga samarbetsområden och inom nya tillkommande samarbetsområden, men 


även genom att utöka SOLTAK-samarbetet med fler ägarkommuner.  


§ 12 


Stämman avslutas 


Anders G Högmark framförde på stämmans vägnar ett stort tack för väl utfört arbete 


under 2021 till styrelse samt verkställande ledning och personalen.  


 


Ordförande tackar samtliga för visat intresse under dagens stämma och förklarar 


stämman avslutad. 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  


              2022-04-22 kl. 08.30-12.00 


 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Helena Nävergårdh Vice ordförande  


 Gunnar Pettersson 


Bo Karlsson 


Torbjörn Spaak 


Håkan Hermansson 


Andreas Bergstrand 


Marika Skeppsdal 


Lennart Skoglund 


Thomas Dahl 


Svante Lahti 


 


Ledamot (via länk) 


Ledamot 


Suppleant 


Suppleant 


Tillförordnad VD 


Sekreterare 


Personalrepresentant 


Projektchef (del av mötet) 


Tillträdande VD (del av 


mötet) 


 


    


Delges Claes Olsson Suppleant  


 Ingela Lovehammer Suppleant  


 Michael Ernfors 


Lennart Svensson 


Suppleant 


Ledamot 


 


 


 


 


    


    


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§ 2. Val av justerare 


Helena Nävergårdh valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 3 maj. 


 


§ 3. Föregående mötesprotokoll 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
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§ 4. Godkännande av dagordning 


Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


-      fastställa dagordningen. 


 


§5. Hasselhöjden inriktningskalkyl Kv 1 och Kv 2. 


Thomas Dahl presenterar inriktningskalkyl för projekten Hasselhöjden kv 1 och 


kv 2. Kv 1 innehåller 61 lgh, 1:or och 2:or. Kv 2 innehåller 20 lgh, 2:or och 3:or.  


 


Kalkylen presenteras med respektive utan investeringsstöd.   


 


Styrelsen beslutade att: 


 


-      anta förelagd inriktningskalkyl och ge VD uppdrag att gå vidare med 


projektet.  


 


§6. Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 


Arbetsordning och instruktion har varit utskickad innan mötet och föredrogs av  


Jan Rudén. Mindre justering genomfördes under mötet.    


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- fastslå förelagd arbetsordning inklusive ändringar under mötet.  


 


 


 


§7. Bokslut Solgårdsterrassen 


Andreas Bergstrand redovisade bokslut för Solgårdsterrassen och planen för hur 


fusionen in i Stenungsundshem rent praktiskt kommer ske. 


 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- att notera informationen 


 


 


§8. Information från Ordföranden 


Info inför kommande ägardialog, ägardirektiv, mål och samverkan koncernen. 


 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- att notera informationen 
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§9. VD-rapport 


Andreas Bergstrand informerade om pågående verksamheter och det ekonomiska 


läget i bolaget. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- att notera informationen 


 


 


§10. Info marknad/uthyrning 


Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på marknad/uthyrning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- att notera informationen 


 


 


§11. Info Förvaltning 


Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på förvaltningen 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- att notera informationen 


 


 


 


§12. Info Projekt 


Thomas Dahl redovisade pågående och kommande projekt för Stenungsundshem. 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- att notera informationen 


  


 


§13 Planering strategidag 


Styrelsemöte den 9 september ligger kvar men Strategidagen flyttas till den 5 


oktober 2022. Styrelsen kommer att diskutera innehållet på strategidagen på 


sammanträdet i juni månad. 


 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- att notera informationen 
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§14 Övriga frågor 


Ordförande Jan Rudén undrar om det finns möjlighet att få till laddstation för 


elbil utanför Fregatten? Snabbladdare. Någon extern aktör som står för 


betalningen? 


Vill diskutera frågan på kommande sammanträde. VD reder i frågan och 


rapporterar på kommande sammanträde. 


 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- notera informationen och lägga den till protokollet. 


 


 


§15 Mötet avslutades 


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 


 


 


 


 


 


 


 


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


    Marika Skeppsdal 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare:  ………………………… 


  Helena Nävergårdh 
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Plats och tid Thorskogs slott, 2022-05-12, kl. 13:00 – 14.30 


 Beslutande  Åke Sparringsjö Ordförande 


Lars Ivarsbo 


Peter Harrysson 


Robert Mattsson     


 Suppleanter Rosalie Sanyang 


 Ej närvarande Johan Jönsson Meddelat förhinder 


Melisa Nilsson Meddelat förhinder 


Morgan Carlsson Meddelat förhinder 


Carlos Rebela Da Silva  Meddelat förhinder  


   


 Övriga Pertti Heina  VD 


Lena Ohlén  Ekonomichef 


   


 


Underskrifter 


Sekreterare __________________________________ 


 Lena Ohlén 


 


 Ordförande __________________________________ 


  Åke Sparringsjö 


  


 Justerare __________________________________ 


  Lars Ivarsbo 


Den 11–12 maj hade styrelsen tillsammans med ledningsgruppen styrelsedagar. 


§ 1  
Mötets öppnande med upprop 
Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
 
§ 2  
Val av justerare 
Styrelsen utser Lars Ivarsbo till justerare.  


§ 3  
Fastställande av dagordning 
Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes.  
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§ 4  
Fråga om jäv 
Ingen ledamot ansågs sig jävig i någon paragraf. 
Inget jäv föreligger. 


§ 5 
Protokoll från föregående möte 
Styrelsens sammanträdesprotokoll nr 15 är justerat och ligger på Sharepoint.   


Styrelsen beslutar  
Att anteckna informationen. 


§ 6  
Tertialrapport 1  
Tertialrapport 1 2022 SOLTAK AB presenterad vid styrelsemötet. Vid strategidagarna den 
11–12 maj, föredrog affärsområdescheferna sina respektive delårsresultat.   
 
Styrelsen beslutar  
Att godkänna tertialrapport 1 2022 för SOLTAK AB 


§ 7  
Investeringsbudget 2022 
Förslag till utökning av investeringsbudget 2022 enligt utskickad handling presenterad vid 
mötet. 


Styrelsen beslutar  
Att godkänna utökningen av investeringsbudget 2022 enligt förslag 
 
§ 8 
Styrelsens arbetsordning 
Förslag till styrelsens arbetsordning enligt utskickad handling presenterad vid mötet. 


Styrelsen beslutar  
Att fastställa styrelsens arbetsordning enligt förslag. 


§ 9 
Uppföljning internkontrollplan 2022 
Uppföljning T1 av interkontrollplan 2022 presenterad vid styrelsemötet 


Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
 
§ 10 
Uppföljning T1 personalstatistik 
Uppföljning av personalstatistik 2022 (T1) enligt underlag presenterad vid mötet 
 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen. 
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§11  
VD informerar 
Press och media: 


• 18/2 Intervju av VD om ledarskap (podd Kloka ledare) delad via Linkedin. 


• 21–22/2 Artikel i Kungälvs-Posten (nya normala-distansarbete), positiv artikel med 
SOLTAK. 


• Facebook sida skapad 3/5 främst för rekrytering via sociala media (nå rätt målgrupp 
tex inom IT). 
 


Nya tjänsteavtal SOLTAK/kommunerna: status enligt punkt 9 uppföljning IKP 2022, arbete 
pågår. 
 
Kundsamverkan - vidareutveckla vår samverkansmodell: status enligt pkt 9, arbete pågår. 
 
Tjörn IT – vi har en dialog kring samarbete.  
 
Lilla Edet och SOLTAK IT: 


• Löpande operativa möten. 


• Fortsatt dialog kring gränsdragning skoltjänsten. 


• Omstart kring samarbetet (ny KC Lilla Edet sedan 28 februari 2022). 
 


Möten med och besök hos våra ägare: 


• 7/3 KF Lilla Edet (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 


• 7/4 KF Stenungsund (information om SOLTAK AB). Ett bra besök! 


• 22/4 Ägarråd: Bra dialog tydligare ägare, fler samarbetsområden, fler kommuner i 
samarbetet. 


• 26/4 KS Lilla Edet (uppsiktsplikten). Ett bra besök! 


• 12/5 KF Kungälv (information om SOLTAK AB). 
 


Besök hos samtliga KS och KF under 2022 – tacksam för hjälp från styrelseledamöterna. 


• Besök KS Stenungsund, när? 


• Besök KS Kungälv, när? (förslag hösten 2022 då KS Kungälv besökte SOLTAK 
24/11–2021). 


• Tjörn (besök hos KF respektive KS), när?  
  


Styrelsen beslutar 
Att notera informationen samt att styrelsen uttalar att tjänsteavtal med kunderna är prioriterat 
och måste färdigställas senast under 2022. 
 
§12 
Uppdrag till VD 
Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram kriterier för ytterligare ägarkommuner i SOLTAK AB. 
 
Styrelsen beslutar 
Att ge VD i uppdrag att ta fram kriterier.  
 
§13 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 


Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  
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§14 
Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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