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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 10 november. 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Strategisk plan 2023–2025, budget 2023 
09:05-09:25 
 
 

Föredragning:  
Erika Bjärsved 
(budgetförutsättnin
gar) 
  

KS 
2022/445 
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Systematiskt kvalitetsarbete för 
utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå 2022 - Tema Trygghet 
och Trivsel 
09:25-09:35 
 

Svara på frågor: 
Elisabeth 
Andreasson, 
Rebecka Hellman  
 

KS 2022/15  

5 Läsårstider 2024/2025 
09:35-09:40 

Svara på frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 

KS 
2022/747 

 

6 Svar på motion om triangelled, initierad 
av Alexandra Ward-Slotte (M) 
09:40-09:45 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke, 
Pia  
Solefors 
 

KS 
2022/492 

 

7 Samverkansavtal för Digitala hjälpmedel 
i samverkan 
09:45-09:55 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 
 

KS 
2022/713 

 

8 Rapportering av Lex Maria och Lex 
Sarah 2022 
09:55-10:05 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 
 
 
 

KS 
2020/444 

 

9 Rapport om ej verkställda beslut kvartal 
2, 2022 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2022/432 
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10 Ansökan om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) från Brottsofferjouren 
Fyrbodal 
10:15-10:30 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 
 

KS 
2022/320 

 

  
PAUS 10:30-10:45 
 

   

11 Äldrepolicy 2022-2026 
10:45-10:50 

Svara på frågor:  
Rickard Persson 

KS 
2022/706 

 

12 Avslut för planarbete detaljplan Kyrkeby 
1:27  
10:50-10:55 
 

Svara på frågor: 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2006/234 

 

13 Revidering av taxa enligt miljöbalken, 
bilaga 1 
10:55-11:00 
 

Svara på frågor: 
Martin Ladfors,  
Carina Petersson  
 

KS 
2022/295 

 

14 Yttrande över fördjupad översiktsplan 
för havet i Tjörns och Orusts kommuner 
11:00-11:15 
 

Föredragning: 
Malin Henriksson, 
Clara Svensdotter 
 

KS 
2020/314 

 

15 Policy för laddinfrastruktur 
11:15-11:25 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke, 
Daniel Jerling 
 

KS 
2022/709 
 

 

16 Kost- och hållbarhetspolicy 
11:25-11:30 
 

Svara på frågor: 
Anna Wejdin 
 

KS 
2022/319 

 

17 Svar på återremiss - begäran om 
ytterligare medel från Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund för att finansiera 
utökad beredskap  
11:30-11:40 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2022/669 
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18 Beslut om igångsättning av utbyggnad 

Jörlandaskolan och utökad projektbudget 
11:40-11:55 

Föredragning: 
Benny Ankargren 
 

KS 
2022/900 

 

  
LUNCH 11:55-13:00 

   

19 Information om energibesparande 
åtgärder 
13:00-13:55 
 

Föredragning: 
Marcus Starcke,  
Benny Ankargren, 
Daniel Jerling,  
Camilla Svensson 
 

  

20 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente bland annat med anledning av 
ändrad politisk organisation 
13:55-14:05 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 

KS 
2019/585 

 

21 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
och fullmäktigeberedningar 
14:05-14:15 
 

Svara på frågor: 
Maja-Liisa 
Odelius 

KS 
2022/691 

 

22 Upphävande av riktlinjer för samspelet 
mellan politik och förvaltning 
14:15-14:20 
 

 KS 
2022/852 

 

23 Revidering av arvodesreglemente 2023-
2026 
14:20-14:30 
 

 KS 
2022/409 

 

  
PAUS 14:30-14:45 

   

24 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen  
14:45-14:50 
 

 KS 2022/36  

25 Redovisning av delegationsbeslut 
14:50-14:55 
 

 KS 2022/68  

26 Redovisning av ordförandebeslut 
14:55-15:00 
 
 

 KS 2022/40  
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27 Regional information 

• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 
• Renova AB 

 
15:00-15:15 
 

 KS 2022/58  

28 Information från kommundirektör 
15:15-15:25 
 

 KS 2022/59  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-10-31

 
Karolina Ringmark Till Kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 höst 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 12 678 tkr.  
2. Fastställa att partistödet för 2023 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.   

3. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 360 mnkr för 2023. 
4. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar. 
5. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna. 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens budgetprocess antog kommunfullmäktige budget 2023 den 8 juni 2022. 
Vid ett valår ska, enligt kommunallagen 11 kap 10§, budgeten fastställas av det nyvalda 
kommunfullmäktige varför budgeten även beslutas en extra gång i november.  
 
Vid ett normalår föreslår kommunstyrelsen även skattesats i samband med budgeten.  
Skattesatsen måste enligt regelverket föreslås av kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång. Då kommunstyrelsen inte hade några inplanerade sammanträden i oktober föreslogs 
skattesatsen i september och antogs av kommunfullmäktige i oktober. Skattesatsen beslutades 
till 21,64 per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med år 2022. 
 
Jämfört med juni månads budget har ett antal poster reviderats. Bland annat ligger ny 
skatteunderlagsprognos till grund för skatte- och bidragsintäkterna, ny 
pensionskostnadsprognos ligger till grund för pensionskostnaderna, nya antaganden om 
räntehöjningar har gjorts, uppräkning av personalkostnader har reviderats, förslag till 
effektiviseringar på grund av det höga kostnadsläget har lagts till och satsningar och politiska 
prioriteringar har reviderats. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-10-31

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några direkta 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 4 om god utbildning för alla, mål 8 
om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 13 om att bekämpa 
klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 höst 
Budgetförslag 2023 höst Liberalerna, Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2023 höst Sverigedemokraterna 
Budgetförslag 2023 höst Stenungsundspartiet 
Budgetförslag 2023 höst Miljöpartiet 
Yrkande Lärarförbundet 
Yrkande Lärarnas riksförbund 
Yrkande Vision 
Yrkande Kommunal 
Yrkande Arbetsterapeuterna 
Yrkande Vårdförbundet 
Yrkande Fysioterapeuterna 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2023 

 
Finansiella mål 

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder. 

2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska 
uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

 

Mål utifrån Agenda 2030 
 
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande. 

 
2. Mål 4: God utbildning för alla.  

 
3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

 
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
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Inledning 
Planeringsprocessen 
Utgångspunkt är kommunallagens bestämmel-
ser om att Kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar planering och uppföljning av kommu-
nens verksamhet. 

Processen utgår från att Kommunfullmäktige i 
juni fastställer budgeten för nästkommande år. 
På grund av att 2022 är ett valår fastställer 
kommunfullmäktige budgeten även i novem-
ber. From budgetåret 2020 är det eko-
nomi/personalberedningen som bereder budge-
ten. 

Den strategiska planen innehåller en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en ekonomisk plan för tre år varav bud-
getåret är periodens första år. 

I planen anges skattesatsen och verksamheter-
nas anslag/ramar. Av planen framgår hur verk-
samheten ska finansieras och hur den ekono-
miska ställningen beräknas vara vid budgetå-
rets slut.  

  

Årshjul  

 
För verksamheten anges mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning. 

 
Styrmodell 
Under 2023 års budgetprocess har arbetet med 
styrmodellen fortsatt. Styrmodellsarbetet utgår 
från att kommunens vision ”Vision 2035”, 
Agenda 2030 och kommunens ledord är det 
ramverk som ska genomsyra hela kommunens 
verksamhet. Arbetet med att konkretisera och 
visualisera styrningen i Stenungsunds kommun 
fortsätter under 2023.  

 

 
 
*På grund av att 2022 är ett valår tar kommunfullmäktige beslut om strategisk plan både i juni och i november. 
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Politisk organisation 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ och det enda politiska orga-
net som är direktvalt. I Stenungsunds kommun 
har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredning-
ar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att 
bereda politiska framtids- och visionsfrågor 
inför debatt och beslut i fullmäktige.  

Kommunstyrelsen har en övergripande led-
ningsfunktion och ansvarar bland annat för att 
bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser till 
så att kommunfullmäktiges beslut genomförs 
och att återrapportering sker till kommunfull-
mäktige.  

Ekonomi/personalberedningen bereder, på 
uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för 
planperioden och nästkommande år. Det inklu-
derar att bereda ärenden som enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års 
budget. Ekonomi/personalberedningen sam-
ordnar dessutom arbetet med inriktningsmål 
och lokalresursplanering som är en del av den 
strategiska planen.   

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta 
budgeten för nästkommande år och planåren.  

I Stenungsund finns det två utskott som bere-
der ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna 
utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskot-
tet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis 
utbildning, förskola, särskilda och ordinära 
boenden samt individ och familjeomsorg. Öv-
riga frågor, exempelvis tekniska och kom-
munövergripande hanteras av allmänna utskot-
tet. 

I Stenungsunds kommun finns följande nämn-
der: Social myndighetsnämnd, Teknisk myn-
dighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndar-
nämnd. Kommunen har också tre råd, Folkhäl-
sorådet, Pensionärsrådet och Rådet för funkt-
ionshindrade. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Förvaltningsorganisation 
Stenungsunds kommuns förvaltning består av 
fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor ut-
bildning, sektor socialtjänst, sektor samhälls-
byggnad samt sektor stödfunktioner. Förvalt-
ningen leds av kommundirektören som har 
huvudansvaret för att förvaltningen verkställer 
uppdragen från de förtroendevalda och att 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.   
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Politiken har ordet 

Ansvar för Stenungsund 
I en turbulent och orolig tid, med många och 
svåra utmaningar, är det viktigt med ett hand-
lingskraftigt och stabilt styre.  

Moderaterna och Socialdemokraterna är partier 
med olikheter, men också likheter. Det är uti-
från våra likheter vi kommit överens om vilka 
förslag vi ska gå fram med och hur vi ska prio-
ritera i ett svårt och osäkert läge. Vi förenas i 
viljan att ta ansvar för helheten och vill arbeta 
tillsammans för att kunna genomföra strate-
giskt viktiga beslut, utveckla kommunen 
framåt och nå Stenungsunds vision 2035. 

Det är krig i Europa och det påverkar hela 
världen. Alla märker redan av det högre pris- 
och ränteläget, men det är först nästa år effek-
terna kommer märkas då både konsumtion och 
investeringar väntas minska. SKR bedömer att 
Sverige snabbt närmar sig en lågkonjunktur 
och de ökade skatteintäkterna för kommunerna 
täcker varken prisökningar eller höjda pens-
ionskostnader. 

Sedan beslut togs i juni för budget 2023 har 
både kostnads- och konjunkturläge förvärrats 
och jämfört med den behöver vi prioritera om 
för att klara 60 mnkr i ökade kostnader. En del 
av de satsningar som då presenterades behöver 
stå tillbaka för att trygga kvaliteten i välfärdens 
kärna. Vi frångår överskottsmålet på 2% för att 
inte verksamheterna ska få för tvära kast, men 
är samtidigt tydliga med att effektiviseringar 
behöver genomföras. Vi ålägger alla sektorer 
ett generellt effektiviseringskrav på 1%. 
 
Sund återhållsamhet kommer vara en förutsätt-
ning framöver och arbetet med budget 2024, 
som snart påbörjas, kommer innebära stora 
utmaningar. Det är genom tydlig uppföljning, 
tillit och tydlighet vi tillsammans kommer 
lyckas prioritera rätt.  
 

Investeringar 
De nödvändiga investeringar som påbörjats ska 
färdigställas. De förändringar som blir tydliga i 
den här budgeten är snarare en uppdatering 
givet att projekt inte kommit så långt som vi 
hoppats och att kostnaderna skjuts framåt till 
det år de mest troligt uppstår. Om vi inte gör 
det som är nödvändigt kommer det på sikt 

innebära kostnadsökningar i andra former, som 
inhyrda moduler och lokaler, eller ökade un-
derhålls- och renoveringskostnader.  
 

Verksamheter 

Samhällsbyggnad och infrastruktur 
Vi har som mål att fortsatt prioritera framdrift i 
detaljplaner, öka både mark- och planbered-
skap och möjliggöra för byggandet av bostä-
der. Ingen omprioritering för denna sektor 
utöver det generella effektiviseringskravet.  

Skola 
Vi vill fortsätta den satsning som möjliggjor-
des 2022 genom bland annat ”skolmiljarden” 
för att elever med låga meritvärden på gymna-
siet ska klara av att ta sin examen inom tre år. 
800 tkr innebär att vi kan ha en ökad lärartät-
het. 

Miljö 
Vi har inom ramen för 8+ fjordars arbete en 
unik möjlighet att genomföra åtgärder som 
ligger i linje med våra nationella miljömål; ett 
hav i balans och en levande kust och skärgård. 
Ett tillskott på 300 tkr kommer innebära att det 
arbetet kan intensifieras. 

Friskvård 
Vi vill uppmuntra alla anställda att investera i 
sin hälsa med träning och friskvård och höjer 
därför friskvårdsbidraget från 800 kronor till 
1 000 kronor. Beräknad kostnad 500 tkr. 

Habiliteringsersättning 
Att alla kommuninvånare har en meningsfull 
vardag är viktigt för vårt samhälle. Det ger 
sammanhang och värde. Den dagliga habilite-
ringsersättning som idag utgår på 40 kr ska 
höjas med 10 kronor. Beräknad kostnad 200 
tkr.  

Stöd till pensionärsföreningar 
Civilsamhället gör en viktig insats och bidrar 
till att våra kommuninvånare har ett menings-
fullt liv, inte minst pensionärsföreningarna som 
arrangerar många träffar och utbildningar. 
Stödet till pensionärsföreningar höjs med 20 
kronor per medlem till 50 kronor. Beräknad  
kostnad 34 tkr. 

Kommunstyrelsen oförutsedda 
Vi står inför ett ekonomisk och säkerhetspoli-
tiskt mycket osäkert läge. Vi kommer, så som 
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det ser ut, behöva genomföra särskilda insatser 
och täcka kostnader. Varje krona vi inte behö-
ver ta från verksamheter kommer vara värde-
full och vi avsätter därför totalt 3 mnkr till 
posten ”Kommunstyrelsens oförutsedda” för 
att kunna använda där de kan göra bäst nytta. 

 

Utredningsuppdrag 
1. Personalkontinuitet 

Vi behöver få bättre personalkontinuitet 
och mer tid i mötena med omsorgstagare 
inom hemtjänsten, särskilda boenden och 
LSS.  Vi ger förvaltningen i uppdrag att ut-
reda det förändringsarbete som behövs 
samt återkomma med kostnadsanalys samt 
en beräknad tidsplan. 
 
 

2. Motverka skolsegregation 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
grundskolorna i Stenungsund kan organi-
seras och utvecklas för att på bästa sätt 
främja attraktivitet och motverka skol-
segregation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kommunens samordnade ansvar för 
brottsförebyggande arbete. 
Från och med 2023 förväntas kommunerna 
ha ett lagstadgat samordnande ansvar för 
att förebygga brott. Det här är en ny roll 
för kommunen och vi ger uppdraget att på-
börja detta arbete och ta fram form och 
kostnad för att utveckla det, i nära samar-
bete med politik, polis, näringsliv och ci-
vilsamhälle.  
 
 

4. Nå topp 10 företagsklimatrankingen 
Det är företagen och deras anställda som 
skapar resurser till välfärden. Vi ska stärka 
kommunens näringslivsklimat eftersom en 
stark arbetsmarknad med hög tillväxt är en 
förutsättning för ett växande Stenungsund. 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
strategiskt kraftfulla åtgärder som ytterli-
gare skulle behöva komma till för att nå 
topp tio, samt att kostnadsberäkna dessa.  
 

 

 

       Socialdemokraterna     Moderaterna 
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Vision 2035 
Stenungsunds kommun antog 2014 en ny vis-
ion, Vision 2035, Stenungsund Det goda sam-
hället med framtidstro och utveckling med 
människan och naturen i centrum. Till vision-
en finns två avgörande inriktningar: ”Attraktivt 
och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekolo-
gisk och socialt hållbar utveckling”. 

 

1. Attraktivt och välkomnande 
 Trygg miljö 
 Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 

 Goda kommunikationer 

 Levande företagsklimat 

 Alltid bästa möjliga möte 

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt håll-
bar utveckling 

 Social hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

De avgörande inriktningarna förklaras nedan. 

Attraktivt och välkomnande 
Trygg miljö 
Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 
invånare, erbjuder bostäder för alla behov i 
olika former. Boendemiljöerna är attraktiva 
med närhet till såväl hav som skog och goda 
möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är 
ett tryggt och levande samhälle med platser för 
möten och gemenskap. Vi har en lättillgänglig 
hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor 
samt god omsorg om funktionshindrade och 
äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi 
omfamnar och accepterar oliktänkande och 
välkomnar nya initiativ. Stenungsund är en 
barnvänlig kommun där vi värnar om barns 
rättigheter och arbetar för att barn och ungdo-
mar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder 
mycket goda möjligheter till utbildning och 
arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd 
och spets på de utbildningar vi tillhandahåller. 
I Stenungsunds kommun utbildar vi världs-
medborgare som står väl rustade för framtidens 
alla utmaningar. De allra flesta som bor i 
Stenungsund har någon form av sysselsättning. 
Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet  

 

och merparten av kommunens unga vuxna går 
vidare från gymnasiet till högre studier. 

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 
Centrummiljön i Stenungsund är levande, dy-
namisk och turistvänlig. Den stora mängden 
besökare och turister från när och fjärran lock-
as hit för att ta del av shoppinglivet, restau-
rangutbudet, de många olika möjligheterna till 
fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturak-
tiviteter.  Naturen är alltid närvarande och till-
gänglig i kommunens alla delar. Som en av 
Västkustens pärlor erbjuder vi natursköna upp-
levelser och goda fritidsaktiviteter i en unik 
skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vild-
marksnatur med fina vandringsleder, fiske och 
camping. Den traditionella bohuslänska kul-
turen utvecklas genom konst och mathistoriska 
upplevelser. 

Goda kommunikationer 
Kommunikationerna till och från Stenungsunds 
kommun är goda och möjliggör en bekväm 
pendling för dig genom hållbara och miljövän-
liga transporter. Vi har dubbelspår på vissa 
sträckor till Stenungsund från Göteborg och 
Oslo som möjliggör fler avgångar.    

Levande företagsklimat  
Stenungsund är en företagsvänlig kommun och 
bland de främsta i Sverige när det gäller håll-
bar tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är 
gott och stöttar en utökning i befintliga företag 
såväl som nya så att fler arbetstillfällen kan 
skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett 
världsledande hållbart kemikluster såväl som 
IT-kluster. Stenungsund har en science-park i 
världsklass med samarbete mellan, näringsli-
vet, universitet samt gymnasium och yrkeshög-
skola vilket lockar kompetens, entreprenörer 
och innovationer till kommunen.  

Alltid bästa möjliga möte 
Stenungsund är en invånarvänlig kommun som 
strävar efter att alla invånare ska mötas med 
professionalitet och respekt. Vi vill att du ska 
känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende 
och vilken bakgrund du har. Kommunens vär-
degrund - insyn, delaktighet, öppenhet och 
helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i 
kommunen. 
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Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 
utveckling 

I Stenungsunds kommun bedriver vi en håll-
bar utveckling vilket innebär att vi strävar 
efter att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillgodose sina behov. All hållbar 
utveckling kräver ett folkligt och aktivt del-
tagande från invånarna. Stenungsund är en 
kommun som på olika sätt bjuder in med-
borgarna till dialog och samtal för att driva 
en utveckling som värnar om våra gemen-
samma resurser.  

Social hållbarhet  
Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och 
stabilt samhälle där invånarnas behov tillgo-
doses, oavsett kön och inkomst. En socialt 
hållbar utveckling främjas av det livslånga 
lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdelta-
gande, att du får åldras med livskvalitet samt 
att du har goda levnadsvanor. Vi har livet i 
fokus i Stenungsund! Invånarna i kommunen 
har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. 
Genom demokrati och delaktighet ges möj-
lighet för Stenungsundsborna att skapa förut-
sättningar för ett gott liv.  

Ekonomisk hållbarhet  
Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom att 
skapa utveckling utan att skada miljön. Eko-
nomin är långsiktigt stabil och låter dig som 
människa utvecklas i samklang med miljön 
och utan att slösa mer än nödvändigt på våra 
gemensamma tillgångar.  

Ekologisk hållbarhet  
I Stenungsunds kommun arbetar vi för en 
hållbar ekologisk utveckling vilket innebär 
att vi värnar om människans långsiktiga fort-
levnad, en naturskön miljö samt biologisk 
mångfald. Vi arbetar aktivt för att anpassa 
samhället efter vad miljön och människornas 
hälsa tål.     

 

Kommunens ledord 
Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är 
kommunens ledord. 
 
Helhet: Den egna verksamhetens betydelse ses 
i ett större sammanhang och kommun- och 
medborgarnyttan går före den egna verksam-
hetens bästa. 
 

Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande kli-
mat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.   
 
Delaktighet: Verksamheten främjas av att 
många är med och påverkar besluten och ver-
kar i lojalitet med fattade beslut. 
 
Insyn: Vi skall vara transparanta och ge om-
givningen möjlighet till insyn i kommunens 
arbetsutförande och resultat.  

 

God ekonomisk hushållning 
I Kommunallagens elfte kapitel står det att 
budgeten ska ange finansiella mål samt mål 
och riktlinjer för verksamheten, som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning.   

 

Målen ska sträva efter att kommunens verks-
amhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att 
även kommande generationer får en bra kom-
munal service samt att maximal nytta uppnås 
med minsta möjliga resursåtgång. Ambitionen 
är att ha mål som är långsiktigt hållbara och 
som kan mätas över tid. 

I Stenungsunds kommun uppnås god eko-
nomisk hushållning genom att 70 % av de fi-
nansiella målen samt inriktningsmålen är helt 
eller delvis uppfyllda. Denna definition gäller 
såväl målen för kommunen som för koncernen. 

 

Mål kommunkoncernen 2023 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal 
bokförings- och redovisningslag, lag om kom-
munal bokföring och redovisning. Den nya 
lagen innebär bland annat att mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning ska följas upp 
och utvärderas för hela den kommunala kon-
cernen. 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras 
eller hållas oförändrad. 

2. Självfinansieringsgraden1 av investering-
arna, ska uppgå till minst 70 % sett över 
rullande sexårsperioder.  

3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och 
välbefinnande. 

4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa kli-
matförändringarna. 

 
1 För kommunen mäts detta för den skattefinansi-
erade delen. 
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Finansiella mål  
De finansiella målen ska ange en tydlig ambit-
ionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen.  

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finans-
netto och hela pensionsskuldens föränd-
ring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt 
över rullande sexårsperioder. 

2. Självfinansieringsgraden av investerin-
garna, i skattefinansierad verksamhet, ska 
uppgå till minst 70 % sett över rullande 
sexårsperioder. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oför-
ändrad. 

4. Kommunens skattesats ska vara oföränd-
rad under mandatperioden. 

Inriktningsmål  
Inriktningsmålen är kommunens övergripande 
mål och utgår från fyra av Agenda 2030:s mål. 
Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer för 
varje mål. Indikatorerna jämförs med andra 
kommuner i Sverige i Kolada och om resultatet 
är bland de 25 procent med bäst resultat eller 
om resultatet har förbättrats så anses målet 
uppfyllt eller delvis uppfyllt. Nedan följer 
samtliga inriktningsmål, vilka indikatorer som 
kopplats till respektive inriktningsmål samt hur 
förvaltningen planerar att nå höjd måluppfyl-
lelse under 2023. 

 
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbe-
finnande för alla i alla åldrar. 

 

Kommunens möjlighet att påverka målet: 

Sveriges kommuner ansvarar för merparten av 
de välfärdstjänster som har stor påverkan på 
befolkningens hälsa genom livet. Det handlar 
om hur skolan och den sociala omsorgen fun-
gerar. God hälsa och välbefinnande beror 
också på hur bostads- och samhällsplaneringen 
lokalt bedrivs. Det handlar också om i vilken 
mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för 
alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekono-
misk situation. Dessutom har den kommunala 
omsorgen en särskild roll som direkt påverkar 
hälsa och välbefinnande, framförallt hos de 
mest utsatta och svaga i samhället.  

  

 

Indikatorer: 

• Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, 
andel (%) 

• Medellivslängd kvinnor, år 

• Medellivslängd män, år 

• Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbe-
finnande, andel (%) 

• Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,  

antal/100 000 invånare 

• Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse: 

Det övergripande målet för folkhälsan i Sve-
rige är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolk-
ningen. Stenungsunds kommun har utifrån sin 
lokala roll stora möjligheter att påverka med-
borgarnas hälsa och välbefinnande då folkhäl-
san påverkas av de sammanhang och den miljö 
vi lever i.  En ökad jämlikhet i hälsa och livs-
villkor är en förutsättning för att uppnå ett 
långsiktigt socialt hållbart samhälle. Det är 
särskilt viktigt att utjämna skillnader i hälsa 
och ge människor större möjlighet att kunna 
påverka sina liv och känna sig delaktiga. 
Kommunens synsätt är att varje enskild med-
borgare är en individ med egna resurser, erfa-
renheter och önskemål som kan stärkas, ut-
vecklas och tas till vara. 

För en högre måluppfyllelse ska Stenungsunds 
kommun ha en välfungerande för-, grund- och 
gymnasieskola som ska ge goda förutsättningar 
för hela livet. Kommunen ska garantera en 
trygg och god äldreomsorg på ålderns höst och 
ge förutsättningar för den som har ett funkt-
ionshinder att nå sin fulla potential. Det hand-
lar också om att kommunen har effektiva före-
byggande och sociala insatser för den som 
hamnat snett i livet eller är på väg in i ett liv 
som varken är hälsosamt eller leder till välbe-
finnande. Därtill har kommunen en viktig roll i 
att bygga fysiska miljöer som främjar hälso-
samma liv och välbefinnande i alla åldrar samt 
att möjliggöra för alla invånare att kunna leva 
ett aktivt och bra liv där den enskilde har infly-
tande i samhället och över sin vardag.  

 
2.  Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig ut-
bildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 
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Kommunerna ansvarar för stora delar av ut-
bildningssystemet. Såväl förskola som grund-
skola, gymnasium och delar av vuxenutbild-
ningen finansieras med kommunala skatteme-
del och drivs med både kommunala och fri-
stående huvudmän. Som utbildningsanordnare 
gäller det att vara uppdaterad på de lokala ar-
betsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser 
utbildas. Att klara skolan har i sin tur stor be-
tydelse för hälsan, även i vuxen ålder. 

 

Indikatorer: 

• Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 

• Elever i åk 9 som är behöriga till yrkespro-
gram, hemkommun, andel (%) 

• Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmark-
naden eller studerar 2 år efter fullföljd gymna-
sieutbildning, hemkommun, andel (%) 

• Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbild-
ning, andel (%) 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Arbetsmarknaden har successivt förändrats i 
bemärkelsen att allt högre krav på utbildning 
och kompetens ställs för att en person ska få ett 
arbete. Avsaknad av en fullföljd gymnasieut-
bildning är en faktor som kraftigt påverkar 
risken för att en ung person ska hamna i tidigt 
utanförskap och att personen på sikt inte ska 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En 
gymnasieutbildning ger kommunens unga möj-
lighet att få ett arbete, att söka sig vidare till 
högre studier eller på annat sätt förverkliga 
sina drömmar. För att klara framtidens kompe-
tensförsörjning för såväl den offentliga som 
den privata sektorn är det av största vikt att 
dagens unga fullföljer sin gymnasieutbildning. 

För att fler ungdomar ska fullfölja sin gymna-
sieutbildning krävs en förskola och grundskola 
som ger alla elever grundläggande kunskaper 
att få möjligheten att nå sin fulla potential. Det 
handlar också om att kommunen möjliggör för 
vuxna att kunna vidareutbilda sig senare i livet.  
I Stenungsunds kommun ska alla elever, uti-
från sina förutsättningar, mötas av positiva och 
tydliga förväntningar, med start redan i försko-
lan. I för-, grund- och gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen är en av de viktigaste prio-

riteringarna för ökad kvalitet i undervisningen 
en fungerande kompetensförsörjning och att 
lyckas attrahera och behålla legitimerad perso-
nal. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn 
för elevernas framgång. Arbetet med kollegialt 
lärande med fokus på analys av undervisning 
inom ramen för arbetet med ledarskap och 
lärarskicklighet behöver därför fortsätta. Dess-
utom behöver den digitala infrastrukturen 
struktureras och anpassas till det pedagogiska 
arbetet samtidigt som det anpassas till digitali-
seringens möjligheter. Kommunen har ett vik-
tigt uppdrag i att inspirera till och informera 
om olika vägar in i yrkeslivet och vad arbets-
marknaden efterfrågar, vilket kan stärka moti-
vationen för en gymnasieexamen. Samverkan 
mellan skola och arbetsliv behöver därför stär-
kas och studie- och yrkesvägledning (SYV) 
behöver fortsatt utvecklas. 

För en ökad måluppfyllelse behöver också 
förutsättningar och möjligheter för ungdomars 
informella lärande stärkas och arbetet kring 
trygghet och studiero fortsätta. Vi lever idag i 
ett informations- och kunskapssamhälle i 
snabb förändring. Kommunens biblioteks- och 
kulturverksamhet har därför också en viktig 
roll att främja ett livslångt lärande för alla.  

 
3.  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel-
sättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Kommuner stödjer utvecklingen av arbetstill-
fällen för alla grupper, även de som står långt 
från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempel-
vis i samverkan med Arbetsförmedlingen, nä-
ringslivet och den sociala ekonomin. Kommu-
nerna ansvarar även för kommunal vuxenut-
bildning som bidrar till att människor kan ut-
bilda sig och hitta arbete. Kommuner är också 
markägare, markförsäljare, planerare, till-
ståndsgivare och kontrollmyndighet inom 
många områden som berör flertalet företag. 
Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rätts-
säkert och professionellt skapar man bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin 
verksamhet och växa. 

Indikatorer 

• Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/invånare 

• Invånare 16–24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 
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• Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedel-
värde, andel (%) av befolkningen 

• Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel 
(%) 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Stenungsunds kommun arbetar med den över-
gripande målbilden att med gemensamma kraf-
ter minska antalet försörjningsstödstagare ge-
nom att fler når självförsörjning, eller en me-
ningsfull sysselsättning, som stärker möjlig-
heten att nå självförsörjning i framtiden. 
Stenungsunds kommun ska därför verka för att 
arbetssökande och försörjningsstödstagare på 
snabbast sätt når självförsörjning eller me-
ningsfull sysselsättning samt vara en förebild 
för andra arbetsgivare. Kommunen ska ta ett 
socialt ansvar för att möjliggöra för de som står 
utanför eller inte hunnit in på arbetsmarknaden 
att få arbetslivserfarenhet genom att erbjuda 
praktik-, ferie- och arbetsträningsplatser. Sam-
tidigt ska samverkan med näringslivet öka för 
att möjliggöra fler praktik- och arbetstränings-
platser. Fokus är att kommunen ska ha arbets-
marknadsperspektiv i all kontakt med försörj-
ningsstödstagare och arbetssökande. Den egna 
viljan och minimera passivitet ska vara fokus. 
Det handlar om ett tydligare arbetsmarknads-
perspektiv utifrån socialtjänstlagens intentioner 
om frigörandet av människors egna resurser 
och självständighet kombinerat med eget an-
svar och tillit.  

Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag 
är en förutsättning för kommunens möjlighet 
att öka sysselsättningsgraden. Ett positivt före-
tagsklimat är en förutsättning för att näringsli-
vet ska fortsätta välja Stenungsund som bas för 
etablering och expansion.  Som tillståndsgivare 
och kontrollmyndighet har kommunen ett vik-
tigt uppdrag i att motverka osund konkurrens 
genom ett objektivt, rättssäkert och profession-
ellt arbetssätt.   

 
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändring-

arna  
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att 
ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa 
den fysiska planeringen innebär både att före-
bygga och minimera riskerna för naturolyckor. 
Kommuner arbetar med anpassning genom 

åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och 
ledningsarbete. Kommuner har stora möjlig-
heter och utmaningar att minska sin klimatpå-
verkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. 
Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommu-
ner sker inom många områden. Det gäller ex-
empelvis infrastrukturplanering och satsningar 
på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och 
trafikplanering. Att minska energianvändning-
en i byggnader sparar både pengar och miljö. 
Kommunernas och regionernas arbete ger stora 
resultat, men det finns mer att göra och att 
spara. Stora möjligheter finns t ex inom sam-
hällsplanering och offentlig upphandling och i 
samspel med näringsliv och invånare. 

 

Indikatorer 

• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekvivalenter/invånare 

• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekvivalenter 

• Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 

• Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) 

• Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/invånare 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Stenungsunds kommun kan göra skillnad ge-
nom förändringar i sin egen verksamhet och 
genom att göra det lättare för sina invånare och 
företagare att leva och verka klimatsmart. Det 
sker genom aktiva val och prioriteringar samt 
ett proaktivt informationsarbete. 

Fokus för kommunen är att skapa incitament 
där det ska vara lätt att välja rätt. Detta berör 
allt mellan vardagliga val som vid inköp eller 
resor, till frågor som berör exempelvis sopsor-
tering. Det handlar också om att kommunen 
ska verka för att förlänga hållbarhetstiden och 
underlätta återbruk av inventarier liksom att 
stärka samarbetet i frågor som berör den ma-
rina miljön och naturvårdande insatser. För att 
minska kommunens verksamheters påverkan 
på miljön och klimatet ska också digitali-
seringens möjligheter användas för att på-
skynda en mer hållbar utveckling. Kommunen 
har också ett stort ansvar i sin samhällsplane-
ring vad gäller utformning av detaljplaner, 
lokal infrastrukturplanering och fastighetsinve-
steringar. Kommunen har därtill ett viktigt 
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uppdrag i att medvetandegöra hållbarhetsfrå-
gorna i skolan. I samverkan med andra myn-
digheter och företag ska kommunen vara en 
förebild och en samverkanspart som möjliggör 
en mer hållbar utveckling lokalt. 

 
Omvärldsanalys2 
 

Omvärldsanalysen syftar till att redovisa fak-
torer som påverkar kommunens planering på 
kort och medellång sikt, det vill säga de tre-
fyra närmaste åren. Faktorer som är viktiga att 
ha kännedom om är den samhällsekonomiska 
utvecklingen, statliga reformer och beslut, 
arbetsmarknadsläget, samt den demografiska 
utvecklingen. Det är också viktigt att ha kän-
nedom om större händelser internationellt som 
kan ha påverkan på Sveriges ekonomi och 
kommunal verksamhet. 

 

Samhällsekonomi 
Inflationen är hög i många länder. I och med 
pandemin bedrevs en mycket expansiv ekono-
misk politik som ökade efterfrågan, speciellt 
på varor. Detta drev upp den globala varuin-
flationen. Därutöver har energipriserna ökat 
kraftigt, speciellt i Europa, på grund av kriget i 
Ukraina. Kriget i Ukraina har även drivit upp 
andra råvarupriser, till exempel på spannmål, 
vilket tryckt upp livsmedelspriserna. Att rän-
torna globalt har varit så låga så länge – sedan 
den globala finanskrisen 2008 – har påverkat 
hushållens efterfrågan och staters budgetre-
striktioner världen över. Den höga inflationen 
tvingar nu centralbanker till snabba räntehöj-
ningar. Detta tillsammans med hög inflation 
urholkar köpkraften i de flesta av världens 
ekonomier. De höga energipriserna drabbar 
främst Europa, i jämförelse med USA som är 
självförsörjande på olja och gas. Den globala 
handeln dämpas samtidigt av att tillväxten i 
Kina bedöms bromsa in. Arbetsmarknaden i 
USA är mycket ansträngd även om vissa teck-
en på avmattning syns. Hushållens efterfrågan 
och byggandet har försvagats, men trots fal-
lande BNP under första halvåret har inflationen 
ännu inte dämpats. Den amerikanska central-
banken, Federal Reserve, väntas fortsätta höja 
styrräntan då arbetsmarknaden är ansträngd 
och den höga inflationen beständig.  

 
2 MakroNytt SKR, oktober 2022. (Gäller ej avsnitt Näringsliv) 

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina. 
De höga energipriserna kommer att bestå under 
en längre tid och få varaktiga negativa effekter 
för hushåll och företag. På kort sikt kommer 
denna utbuds- och kostnadschock ge höga 
levnadsomkostnader för hushållen liksom höga 
priser och energibrist för företagen. Speciellt 
Tyskland och Italien väntas drabbas hårt eko-
nomiskt, genom det minskande gasutbudet. 
Lägre efterfrågan från hushållen samt minskad 
produktion från företagen gör att BNP-
utvecklingen stagnerar i Eurozonen 2023, även 
om lättnader för de mest utsatta hushållen är att 
vänta. En viktig faktor för den allt svagare 
konjunkturen blir att investeringarna minskar 
kraftigt. Jämfört med tidigare prognoser kom-
mer BNP-nivån att vara varaktigt lägre i 
Europa kommande år.  

Efterfrågetillväxten på svensk export spås bli 
svagare 2022, för att bli riktigt svag 2023. 
Detta motverkas till viss del av den svaga kro-
nan.  

 

Sverige 

Utfallen för svensk inflation har nyligen varit 
överraskande höga. Den oväntat höga inflat-
ionen har lyft inflationsutsikterna på kort sikt 
och även för de kommande 12 månaderna. 
Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång 
synts de senaste månaderna, huvudsakligen 
drivet av centralbankernas höjda styrräntor. 
Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större 
än vad SKR räknat med i tidigare prognoser. 
Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en 
lågkonjunktur utan ”hur snart” lågkonjunktu-
ren är ett faktum, samt hur djup den blir. 
SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa 
år. Detta medför att den postpandemiska åter-
hämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet 
sysselsatta kommer att minska och arbetslös-
heten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 
2023–2024. I SKR:s framskrivning repar sig 
BNP- och timtillväxten under 2024, men kon-
junkturen stärks mer påtagligt först 2025. 
Mycket svag konjunkturutveckling antas med-
föra sjunkande räntor redan nästa år. Trots 
detta kommer ränteläget då att vara betydligt 
högre än de senaste åren. Den långa eran av 
oerhört låga räntor är över. På samma sätt 
kommer konsumentpriserna totalt sett – efter 
rekordsnabba ökningar 2021–2023 – heller inte 
falla tillbaka. Trots att SKR räknar med att 
inflationen sjunker snabbt under nästa år lär 
högre priser på många varor och tjänster bli 
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bestående. En hög nominell tillväxt för det 
kommunala skatteunderlaget 2022–2025 ur-
holkas av stora prisuppgångar, varför ökningen 
realt sett blir svag under perioden. 2023 sjun-
ker skatteunderlaget kraftigt i reala termer.  

I nuläget ligger sysselsättningsgraden högre än 
någonsin tidigare. Över 69 procent av befolk-
ningen är sysselsatt (under de senaste fyra 
utfallsmånaderna, maj–augusti, AKU). Fram-
åtblickande indikatorer (exempelvis KI-
barometern) visar dock att efterfrågan på ar-
betskraft kommer att försvagas framöver. 
 

Kommunerna 
SKR bedömer att den kommunala konsumt-
ionen kommer att utvecklas svagt under 2023. 
I kommunsektorn faller den nominella ök-
ningstakten för skatteunderlaget tillbaka och 
resurserna urholkas av den höga prisutveckl-
ingen i sektorn. Det är ännu ovisst om det blir 
några resurstillskott för 2023 i form av nya 
statsbidrag. Statsbudgeten förväntas presente-
ras tidigast den 8 november. Frågan är också i 
vilken grad som besked i slutet av året påver-
kar verksamheten nästa år. Oavsett eventuella 
resurstillskott står kommunsektorn inför stora 
utmaningar då pris- och ränteuppgångarna 
varaktigt beräknas försvaga sektorns köpkraft.  
Den höga prisuppgången i kommunsektorn 
beror dels på högre insatspriser, dels på ökade 
pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning 
har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-
KR är något dyrare än tidigare avtal, men till 
största del beror ökningen på en ny värdering 
av sektorns pensionsskuld. De förmånsbe-
stämda avtalspensionerna är värdesäkrade med 
prisbasbeloppet, vilket betyder att pensions-
skulden växer när prisbasbeloppet höjs. Sam-
mantaget för perioden beräknas skatteunderla-
get inte räcka till att finansiera en växande 
kommunal verksamhetsvolym i linje med den 
senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demo-
grafiska utmaningen framöver större än tidi-
gare: de i arbetsför ålder behöver försörja allt 
fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade beho-
ven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt 
större resurser. 
 
 
Investeringsbehov3 
Investeringsutgifterna i kommunerna är fortsatt 
höga även om de minskade under 2021. Ök-

 
3 Ekonomirapporten SKR, maj 2022 

ningen från 2015 till 2021 motsvarar 25 pro-
cent i fasta priser. Inkluderas de kommunägda 
bolagen förstärks ökningstakten. I kommun-
koncernerna har investeringsutgifterna ökat 
med 30 procent i fasta priser till nära 160 mil-
jarder kronor år 2020. Även mätt som andel av 
skatter och bidrag, som normalt växer snabbare 
än priser och löner, är andelen högre nu än 
2015. 

För åren 2022–2025 är investeringarna i prin-
cip på samma nivå som 2021, i fasta priser, 
vilket innebär att den utveckling som hittills 
skett nu stannar av. 

De senaste årens goda resultat har gjort att 
självfinansieringsgraden av investeringarna har 
varit hög, trots höga utgifter. I SKR:s fram-
skrivning försämras dock resultaten efter 2022, 
vilket gör att utrymmet för att egenfinansiera 
investeringar på denna höga nivå försvinner 
snabbt. Till detta läggs en stigande ränta. Rän-
tekostnaderna motsvarar idag en ½ procent av 
verksamhetskostnaderna, samtidigt som det 
också finns intäkter som påverkas av stigande 
räntor. SKR bedömer att effekten av stigande 
räntor och kommunernas stigande låneskuld 
inte kommer att påverka planerade investe-
ringar i stor utsträckning, men det är en osäker 
bedömning. Effekten av ökad upplåning i 
kombination med höjda räntor kan komma att 
ha inverkan på kommande investeringsbeslut. 

Stenungsunds kommun har genomfört och 
planerar att genomföra stora investeringar un-
der budgetåret samt kommande planperiod. 
Det avser framför allt nya verksamhetslokaler 
inom förskola, skola och särskilt omsorgsbo-
ende samt utbyggnad av infrastruktur och vat-
ten och avlopp.  

 

Näringsliv 

Stenungsunds kommun är en utpräglad nä-
ringslivskommun med betydande arbetskrafts-
inpendling från närliggande kommuner. Nä-
ringslivet är diversifierat och spännande. I 
kommunen finns drygt 2 800 företag verk-
samma inom ett brett spektrum av branscher. 
Den absoluta majoriteten av alla företag i 
kommunen är småföretag med upp till fyra 
anställda, men det finns också flertalet stora 
företag med hundratals anställda.  

 

Kemiindustrin är tongivande med företag som 
Borealis AB, Nouryon Functional Chemicals 
AB, Perstorp AB och Inovyn Sverige AB. 
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Tillsammans sysselsätter dessa 2 500 medarbe-
tare, vilket om underleverantörerna räknas in, 
blir dubbelt så många. Koncernen Hogia AB 
med sina drygt 27 bolag och 650 anställda, 
varav 550 i Stenungsund, är en annan stor ar-
betsgivare. 

 

Runt främst Kemiindustrin har ett antal under-
leverantörer och servicepartners vuxit upp och 
etablerats i kommunen. Utöver kemiindustrin 
finns hantverksföretag inom bygg och bygg-
service samt en starkt växande tjänstesektor 
inom bland annat engineering, IT, utbildning 
och hälso- och sjukvård och även en stark be-
söksnäring samt handel. 

 

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag 
är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen 
skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar 
som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Kommunens övergripande målsättning 
för näringslivet är därför att underlätta för före-
tagen genom att erbjuda god service med bibe-
hållet myndighetsansvar.  

 

Pensioner 

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive fi-
nansiell kostnad) beräknas öka kraftigt i Sveri-
ges kommuner år 2023, jämfört med 2022. Det 
är främst inflationsuppgången, men även pre-
miehöjningar i det nya pensionsavtalet och 
löneökningar under pandemin, som leder till en 
stor kostnadsökning.  

Parterna har kommit överens om en moderni-
sering av pensionsavtalet med en snabbare 
övergång mot helt avgiftsbestämda pensioner i 
sektorn. Det nya pensionsavtalet innebär stabi-
lare pensioner för framtidens pensionärer och 
högre förutsägbarhet för arbetsgivare i kom-
muner och regioner. I det nya avtalet höjs pre-
mierna i den avgiftsbestämda avtalspensionen 
från 1 januari 2023 med motsvarande 1,5 pro-
cent av lönesumman. 

Övergången till helt avgiftsbestämda pensioner 
innebär att det på riktigt lång sikt inte kommer 
att finnas några pensionsskulder. Kostnaden 
kommer då endast bestå av avgifter som belas-
tar det enskilda årets resultat.  
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Ramberäkning 
Budgetramarna för 2023 räknas upp i huvud-
sak enligt vårens rekommendation från SKR, 
se nedanstående tabell. Personalkostnader och 
internräntan avviker från rekommenderad nivå 
då kommunens bedömning är en annan än den 
rekommenderade nivån. I ramberäkningarna 
har hänsyn tagits till det nya pensionsavtalet 
som gäller från och med 2023-01-01 samt den 
prognos som KPA lämnat den 17 aug. Kost-
nadsökningen har budgeterats centralt. 

 
 *SKR cirkulär 22:06 

Förvaltningen har sammanställt ytterligare 
rambehov med anledning av bland annat vo-
lymförändringar. Den ekonomiska ramen har 
därefter justerats med politiska satsningar och 
prioriteringar samt en generell effektivise-
ring/besparing per sektor på grund av det an-
strängda ekonomiska läget. 

Löneökningar, kapitalkostnader och volymer 
ligger centralt i avvaktan på faktiskt utfall. När 
utfallet är känt sker en ramjustering gentemot 
berörd verksamhet. 

Politiska satsningar och prioriteringar 
Nedan kommenteras de politiska satsningar 
och prioriteringar som skett: 

 

Politisk verksamhet 

 Effektivisering/besparing 0,4 mnkr 
 Utökad ram för förändrad politisk organi-

sation samt arvodesnivåer 1,9 mnkr 

Kommunövergripande 

 Effektivisering/besparing 5 mnkr 
 Utökad ram till höjning av friskvårdspeng, 

0,5 mnkr 
 Utökad ram för ökade kostnader inom 

räddningstjänsten, 18 mnkr 
 Detaljplaner och förstudier i driften 4,5 

mnkr 
 Höjt bidrag till pensionärsföreningar 0,03 

mnkr 

 

Sektor utbildning 

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 8,0 mnkr 

 Full kompensation för volymer 
 Utökad ram för skolskjutsar 2,2 mnkr 
 Utökad ram för tidiga insatser i förskolan – 

mindre barngrupper, 0,8 mnkr 
 Utökad ram till förstärkning av IM och 

stöd till gymnasieelever med särskilda be-
hov, 2,2 mnkr 

 Utökad ram för ungdomsstödjare gymna-
siet, 0,6 mnkr 

 Utökad ram för processledare/utredare, 0,7 
mnkr 

 Utökad ram till att permanenta tjänst som 
friluftssamordnare, 0,7 mnkr 

 Utökad ram för samordnare teknik, 0,8 
mnkr 

 Effektiviseringar inom grundskolan 0,9 
mnkr, gymnasiet 1,1 mnkr samt stab 0,1 
mnkr. 

 

Sektor socialtjänst 

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 5,5 mnkr 

 Full kompensation för volymer 
 Utökad ram för processledare/utredare, 0,7 

mnkr 
 Utökad ram för licenser för Phoniro och 

Lifecare mm, 0,5 mnkr 
 Utökad ram för enhetschef till nytt hem-

tjänstdistrikt, 0,9 mnkr 
 Utökad ram för sjuksköterska till nytt LSS-

boende och ny hemtjänstgrupp, 0,6 mnkr 
 Utökad ram för nytt nattavtal, 0,5 mnkr 
 Utökad ram till IFO för utökning av social-

sekreterartjänster till våld i nära relationer 
och familjerätten, 1,1 mnkr 

 Utökning av boendestödet, 1 mnkr 
 Höjd habiliteringsersättning med 10 kr per 

dag, 0,2 mnkr 
 Statsbidrag inom vård och omsorg ska 

möta ökade kostnader 10,6 mnkr 
 Effektiviseringar inom IFO, 2,1 mnkr 

Sektor samhällsbyggnad  

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 0,7 mnkr 

Uppräkningsprocent 2023 2024 2025

Övriga intäkter 1,0% 1,0% 1,0%

Personalkostnader 3,0% 3,0% 3,0%

Internräntor 1,5% 1,5% 1,5%

Lokalhyror interna 0% 0% 0%

Städ och vakt internt 0% 0% 0%

Lokalhyror externa 2,4% 2,4% 2,4%

Övriga kostnader, KPIF* 1,2% 1,7% 2,0%
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 Utökad ram 8+ fjordar, 0,3 mnkr 
 Utökning av tjänster inom plan, strategiska 

markfrågor, trafik, infrastruktur, projekt 
samt tillsyn inom bygg och miljö, 6,5 mnkr 

 Effektiviseringar och ökade intäkter, 4,1 
mnkr 

Sektor stödfunktioner 

 Effektivisering/besparing, en procent av 
nettobudget, 1,3 mnkr 

 Utökning av tjänster inom överförmyndar-
verksamheten, brottsförebyggande arbete, 
samt stabsfunktion, 1,9 mnkr 

 Utökad ram för implementering av vissel-
blåsardirektivet, 0,1 mnkr 

 Utökad ram, kompensation för prisföränd-
ringar inom service, 0,4 mnkr 

 Utökad ram till park för underfinansierad 
ram, 0,8 mnkr 

Tillfälliga satsningar 2023 

 Utbildning av nya politiker, 0,2 mnkr 
 Minska kön inom budget- och skuldråd-

givning, 0,2 mnkr. 
 Förrättningskostnader Getskärs badplats 

0,3 mnkr 
 Medfinansiering ÅVS (trafik) 0,3 mnkr 

 Pilotprojekt skolintendent i ett skolområde 
0,5 mnkr 

 Riktat stöd till elever med låga meritvär-
den gymnasiet 0,9 mnkr 

 

Kommunövergripande 
Under Kommunövergripande redovisas kom-
mundirektör samt medel för utvecklingsprojekt 
och ledarutveckling.  

Här redovisas även följande: volym- och 
driftspengar, avgifter till olika förbund och 
projekt som till exempel SKR, projekt Leader 
med mera. Även personalrelaterade verksam-
heter som företagshälsovård, facklig verksam-
het och personalinsatser redovisas här. 

 

Finansverksamheten 

Under finansverksamheten redovisas skattein-
täkter, generella statsbidrag och utjämning 
samt finansiella intäkter och kostnader. Här 
redovisas även kostnader för pensionsutbetal-
ningar, pensionsskuldsförändring, netto av PO-
pålägg från verksamheten samt kostnader för 
arbetsgivaravgifter. Mer om detta finns under 
Ekonomisk översikt.  
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Ramar 
Nedan redovisas ramarna per verksamhet. Varje sektor har också ett eget avsnitt i detta dokument.  

 
 

 

 

 

Budget Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 028 -12 678
varav revisionen -1 109 -1 268
Kommunövergripande -44 654 -144 273
varav KS oförutsedda -5 400 -3 000

Räddningstjänst -25 044 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 036
Övergripande utbildning -29 792 -20 516
Förskola -156 921 -156 404
Grundskola -310 420 -305 264
Gymnasieverksamheten -123 444 -123 695
Särskolan -25 571 -25 528
Staben -61 937 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -33 675
Kultur/Fritid -75 372 -73 691

Sektor socialtjänst -564 300 -539 040
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576
Funktionshinder -152 969 -152 153
Vård och omsorg -281 268 -264 782

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 374
Samhällsbyggnad -73 985 -66 374
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681
Stödfunktioner -99 306 -91 517
Servicefunktionen -98 502 -97 164

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 150 472 161 454
Avskrivningar -97 912 -106 938 -122 051 -130 146

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 128 -1 850 545 -1 914 897

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 834 948 1 945 749

Årets resultat 21 052 7 900 -15 597 30 852
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Ekonomisk översikt 

Resultat 
Det rådande ekonomiska läget i världen med 
ökad inflation och höjd ränta tillsammans med 
nytt pensionsavtal har lett till ett kraftigt för-
svagat resultat jämfört med budgeten som be-
slutades i juni. Budgeterat resultat för 2023 
uppgår till 7,9 mnkr. Det medför en nettokost-
nadsandel på 99,6 % vilket är 1,6 % högre än 
det finansiella målet. För resterande år i plan-
perioden uppgår nettokostnadsandelen i snitt 
till samma andel, 99,6 %. Sverige och Europa 
är på väg in i en lågkonjunktur som ser ut att 
bli längre än vad som förväntades i våras. Re-
sultatnivån är inte tillräcklig för att nå de fi-
nansiella målen och att möta kommande 
minskning av realskatteunderlaget. En fortsatt 
prioritering av resurser kommer att krävas 
alternativt intäktsökningar. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioners Cirkulär 2022:28 
daterat 2022-08-25 med ett tillägg på 10 mnkr 
för 2023. 

 

Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämning visar hur stor del av dessa intäkter 
som går åt till den löpande verksamheten. Det 
finansiella målet är 98 % i genomsnitt över 
rullande sexårsperioder. Det budgeterade resul-
tatet för perioden 2023–2025 tillsammans med 
prognos för 2022 samt bokslut 2020 och 2021 
medför en nettokostnadsandel på 96,4 %. Ge-
nomsnittet för åren 2023-2025 uppgår till 99,6 

 % vilket till stor del beror på hög inflation 
med framförallt ökade pensionskostnader som 
följd. Ökningen av nettokostnaderna visar på 
att en fortsatt prioritering av kostnader kommer 
att behöva göras framöver för att de finansiella 
målen ska uppfyllas.  

 

 

Investeringar 
Investeringsnivån uppgår till 508,8 mnkr för 
2023. För åren 2022-2024 föreligger ovanligt 
höga investeringsnivåer på grund av i första 
hand stora lokalinvesteringar, projekt resecent-
rum samt idrottsanläggningar. Investeringstak-
ten dämpas år 2025 och framåt. 

 

 

Självfinansieringsgrad investeringar 
Självfinansieringsgraden talar om hur stor del 
av investeringarna som finansieras med egna 
medel. Med egna medel avses årets resultat, 
avskrivningar och tomtförsäljning. Målet är att 
självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 
70 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder 
för den skattefinansierade verksamheten. Sett 
över perioden 2020–2025 uppgår den till 72,7 
% vilket är högre än målet. Genomsnittet höjs 
väsentligt av de höga resultaten 2020 och 2021 
samt prognosen för 2022 kombinerat med för 
perioden förhållandevis låga investeringsnivåer 
för 2020 och 2021. Genomsnittet för åren 
2023-2025 uppgår till 39,3 % vilket visar på att 
kommunens resultatnivåer behöver höjas för 
att klara det finansiella målet och begränsa 
låneskuldsutvecklingen.  

Bokslut Budget Budget Plan Plan
Mkr 2021 2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter 1 523 1 568 1 691 1 757 1 836

Inkomstutjämning 73 77 102 107 112

Kostnadsutjämning -24 -16 -10 -10 -10

Regleringsbidrag/-avgift 80 63 42 41 31

Strukturbidrag 0 0 0 0 0

LSS-utjämning 7 4 2 2 2

Fastighetsavgift 59 61 66 66 66

Införandeavdrag/Utjämning LSS 0 0 0 0 0

Summa 1 718 1 756 1 893 1 963 2 037
Procentuell förändring 7,7% 2,2% 7,8% 3,7% 3,8%

91,6%
95,1%

92,6%

99,6%

100,8%

98,5%

85%

90%

95%

100%

105%

Utfall
2020

Utfall
2021

Prognos
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

27



19 
 

 

Soliditet 
Soliditeten anger hur stor del av kommunens 
totala tillgångar som är finansierade med eget 
kapital, det vill säga inte finansierade genom 
lån. Den är ett mått på den finansiella styrkan 
på lång sikt. Soliditeten mäts inklusive hela 
pensionsåtagandet. De faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgång-
arnas förändring. Målet är att soliditeten ska 
förbättras eller vara oförändrad. Soliditeten har 
förbättrats kontinuerligt de senaste åren. Orsa-
ken är främst att kommunen haft stora positiva 
resultat. Under planperioden sjunker solidite-
ten till 20,9 % främst på grund av de höga 
investeringsnivåerna kombinerat med den låga 
självfinansieringsgraden. Detta innebär att 
fortsatta prioriteringar behöver göras för att 
målet ska uppnås. 

 

Skulder 
Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp 
i två delar, den som kommunen lånat upp i 
bank och den som kommunen lånat av de an-
ställda, det vill säga pensionsskulden. Den 
totala pensionsskulden beräknas öka med i 
snitt 9 % åren 2023-2024 för att sedan plana ut. 
Den höga ökningen beror på den höga inflat-
ionsnivån som råder i landet och världen just 
nu och som förväntas påverka både 2023 och 
2024. Ansvarsförbindelsen som vid ett nor-
malår brukar minska i takt med att pensionen 
betalas ut beräknas istället öka under perioden. 
Den nya pensionsavsättningen ökar också mer 
än vid ett normalår på grund av ökade inflat-
ionsantaganden för 2023 och 2025. 

Låneskuld 
Låneskulden redovisas inklusive de medel som 
är vidareutlånade till kommunens bolag. Från  
2021 till 2025 beräknas låneskulden öka med 
1 027 mnkr, vilket är en direkt följd av kom-
mande års investeringsvolym. Av låneskulden 
är 57 mnkr vidareutlånat till det kommunala 
bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB.  

 

Låneskuld 2021–2025, mnkr 
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Befolkningsprognos för Stenungsund 
Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering. 

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2021–2026 (avrundade siffror). 

 

 
* Faktisk tillväxt 2021 

  

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026
Förändring 

2021-2026
Förändring 

i procent

0-5 1 889 1 888 1 901 1 879 1 906 1 945 56 3%
6-15 3 601 3 610 3 576 3 588 3 580 3 616 15 0%
16-18 1 121 1 156 1 156 1 142 1 146 1 170 49 4%
19-64 15 407 15 564 15 562 15 694 15 895 16 308 901 6%
65-79 3 983 3 992 3 992 3 987 3 975 3 956 -27 -1%
80-w 1 555 1 642 1 722 1 802 1 896 1 993 438 28%
Summa 27 556 27 853 27 911 28 091 28 397 28 988 1 432 5%

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026

0-w 2% 1% 0% 1% 1% 2%
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Ekonomiska sammanställningar 
 

Resultatbudget 

 
 

Finansieringsbudget  

 
  

mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 459,7 482,0 501,4 510,2 519,1
Verksamhetens kostnader -1 973,9 -2 077,5 -2 219,0 -2 300,3 -2 354,8
Jämförelsestörande poster -34,1 - - - -
Avskrivningar -88,1 -92,5 -106,9 -122,1 -130,1
Verksamhetens nettokostnader -1 636,4 -1 688,0 -1 824,5 -1 912,2 -1 965,8

Skatteintäkter 1 522,7 1 608,7 1 690,8 1 757,6 1 836,3
Generella statsbidrag 209,4 234,8 202,4 205,7 200,4
Verksamhetens resultat 95,7 155,5 68,7 51,1 70,9

Finansiella intäkter 3,5 3,9 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader -13,6 -22,5 -62,8 -68,7 -42,0

Resultat efter finansiella poster 85,6 136,9 7,9 -15,6 30,9

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 85,6 136,9 7,9 -15,6 30,9
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -0,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster 118,2 60,8 159,3 175,8 145,5
Förändring av omsättningstillgångar -44,2 -1,1
Förändring kortfristiga skulder 35,8 -12,1

Verksamhetsnetto 195,2 184,5 167,2 160,2 176,4

INVESTERINGAR
Förvärv av immateriella tillgångar -1,0
Förvärv materiella tillgångar -216,7 -361,9 -508,8 -514,9 -297,0
Försäljning av materiella tillgångar
Investeringsbidrag 12,8
Investeringsnetto -204,9 -361,9 -508,8 -514,9 -297,0

FINANSIERING
Långfristig upplåning 151,7 360,0 385,0 130,0
Amortering av långfristiga lån -110,0
Nyupptagna leasingskulder 2,8
Amortering av finansiell leasing -0,3
Förändring långfristiga skulder 6,7
Finansnetto -100,8 151,7 360,0 385,0 130,0

Förändring av likvida medel -110,5 -25,7 18,4 30,3 9,4
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Balansbudget 
mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 7,0 6,2 6,2 6,2 6,2
Materiella anläggningstillgångar 1 741,3 2 026,8 2 428,7 2 821,5 2 988,4
Finansiella anläggningstillgångar 119,7 119,8 120,0 120,0 120,0
Summa anläggningstillgångar 1 868,0 2 152,8 2 554,9 2 947,7 3 114,6

Omsättningstillgångar 297,9 273,3 291,5 321,8 331,2
 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 165,9 2 426,1 2 846,4 3 269,5 3 445,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 559,6 696,5 704,4 688,8 719,7
Varav årets resultat 85,6 136,9 7,9 -15,6 30,9

Avsättningar 582,6 576,3 628,7 682,4 697,8

Skulder
Långfristiga skulder 631,6 783,3 1 143,3 1 528,3 1 658,3
Kortfristiga skulder 392,1 370,0 370,0 370,0 370,0
Summa skulder 1 023,7 1 153,3 1 513,3 1 898,3 2 028,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

2 165,9 2 426,1 2 846,4 3 269,5 3 445,8
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Investeringsbudget / -plan 
 

Investering per sektor, tkr 

 
 

Investering per kategori, tkr 

 Budget Budget Plan Plan 
Skattefinansierat 2022:1 2023 2024 2025 
Fastigheter 235 770 222 823 214 520 150 730 
Övrigt, inkl exploatering gata 62 751 110 162 192 486 77 750 
Löpande 30 386 31 500 30 750 30 750 
Summa skattefinansierat 328 907 364 485 437 756 259 230 

      
Avgiftsfinansierat         
VA inkl exploatering 31 469 113 242 56 153 37 800 
Avfall 1 500 31 100 21 000 0 
Summa avgiftsfinansierat 32 969 144 342 77 153 37 800 

      
Nettoinvesteringar 361 876 508 827 514 909 297 030 

 

 

Sammanställningen är uppdelad på skattefi-
nansierad och avgiftsfinansierad verksamhet 
eftersom kostnaden för den avgiftsfinansierade 
delen inte ska belasta skattekollektivet utan 
bäras av de avgifter som tas ut. 

 
Uppdelning av investeringar 
Investeringarna presenteras per sektor och 
kategori. Kategorierna är: fastighetsrelaterade 
investeringar som avser investeringar i verk-
samhetslokaler som skolor, förskolor, grupp-
boenden med mera. Övriga investeringar som 
avser i huvudsak investeringar i infrastruktur 
samt löpande investeringar som avser inventa-
rier, maskiner och liknande. 
 
Investeringsprocessen 
Lokalstyrgruppen har i uppdrag att samman-
ställa verksamheternas behov av lokaler och ge 
förslag till prioriteringar. Dessa presenteras i 

förvaltningens samlade lokalresursplan, som är 
ett underlag till investeringsbudgeten.    

 

Stenungsunds kommun befinner sig sedan 
några år i en expansionsfas med stora på-
gående och planerade investeringar. För 2022 
är prognosen 361,9 mnkr. I budget för 2023 
och plan 2024-2025 finns investeringar på 
totalt 1 321 mnkr. I budget och plan ligger 
stora investeringar inom sektor utbildning, 
socialtjänst och samhällsbyggnad. Några av de 
större projekten är nytt resecentrum, ny- och 
om-/utbyggnad av fyra förskolor och tre 
grundskolor, nytt särskilt boende samt ny åter-
vinningscentral.  

 

 

 

 

Prognos Budget Plan Plan
Sektor 2022 2023 2024 2025
Utbildning 229 036 184 483 85 370 41 180
Socialtjänst 13 000 42 600 132 700 113 100
Samhällsbyggnad 80 853 247 594 267 739 113 650
Stödfunktioner, inkl fastighet 38 987 34 150 29 100 29 100
Nettoinvesteringar 361 876 508 827 514 909 297 030
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Specificering av investeringsprojekt 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Förskola
Hallerna norra förskola - nybyggnation 

Ödsmåls förskola - nybyggnation

Jörlanda förskola - om- och tillbyggnad

Kristinedal förskola - om- och tillbyggnad

Löpande

Summa 61 010 37 470 35 830

Grundskola
Jörlandaskolan - om- och tillbyggnad

Hallerna högstadium - nybyggnation

Stenungskolan - om- och tillbyggnad

Ucklumskolan - ombyggnad

Löpande

Summa 112 383 44 050 1 500

Gymnasium

Modul

Maskiner
Löpande

Summa 5 590 1 400 1 400

Kompetens och utveckling
Löpande

Summa 1 000 1 000 1 000

Kultur och Fritid
Belysning Nösnösvallen

Bryggdäck gästhamn och strandpromenad

Utegym 

Löpande

Summa 4 500 1 450 1 450

IFO/Funktionshinder

LSS-boende Söbacken 2

LSS-boende Jörlanda
Löpande 

Summa 9 000 17 500 9 100

Vård och omsorg
Särskilt omsorgsboende Hasselhöjden

Löpande

Summa 33 600 115 200 104 000

Samhällsbyggnad
Resecentrum

Trafikprojekt förskolor och skolor

Tillfartsväg Hallerna

Klimatanpassning centrum

Bussfil väg 160

Rondell Inre Ringleden/Industrivägen

GC-väg enligt plan

Planskild GC-överfart Solgårdsdalen

Rörbroar över Gärdesvägen

Påkörningsskydd till fordon
Utbyte belysning

Beläggning/Asfaltering av gator enligt plan

Digitalisering

Markköp för kommande exploatering

Summa 103 252 190 586 75 850

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Avfall samt Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem

Sammanbyggnad färskvattenledning

Uppdimensionering av vattenledning Jörlanda- Stora Höga

VA-sanering Källsby (enl. projektplan)

Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen

Uppgradering renovering VA-ledningar

Nya pumpstationer

Spillvattenledningar 

Underhåll renovering pumpstationer

Kapacitetsökning Strävliden ARV

VA sanering Nösnäs uppdatera ledningar

Munkeröd 1:12 kommunalt vatten och avlopp

Renovering av Ucklums ledningsnät

VA-sanering Härgusseröd (enl. projektplan)

VA-sanering  Grössbyn (enl. projektplan)

Löpande medel maskininvesteringar

Exploateringsområden VA

Summa 144 342 77 153 37 800

Stödfunktioner

Ombyggnation centralförrådet

Krisberedskapsförråd

Underhåll/renovering

Energi och säkerhet
Myndighetskrav

Behovsanpassningar

Investeringsreserv

Löpande

Summa 34 150 29 100 29 100

Totalt investeringar 508 827 514 909 297 030
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är 
ett övergripande styrdokument för strategiska 
arbetsgivarpolitiska frågor. Genom att arbeta 
med områdena ledarskap, medarbetarskap, 
kompetensförsörjning, lön, jämställdhet och 
mångfald samt hälsa och arbetsmiljö har pro-
grammet som syfte att skapa förutsättningar 
för att kommunen ska vara en attraktiv arbets-
givare som kan rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare som är väl rustade att 
möta de krav på service som medborgarna 
ställer. 

Under 2023 fortsätter kommunen att ha ett 
starkt fokus på kompetensförsörjningsutma-
ningen. Utgångspunkten för verkställigheten är 
kommunens kompetensförsörjningsplan. Ett 
ytterligare stöd i detta arbete under 2023, är 
den kompetensgapanalys som arbetats fram 
och antagits av Kommunfullmäktige under 
2022. Verksamheterna har flera olika plane-
rade kompetensförsörjningsinsatser med stöd 
av externa medel från omställningsfonden, där 
personalenheten samordnar och följer upp.  

Korttidsbemanningen kommer att utvecklas 
ytterligare, bland annat genom digitaliserings-
lösningar av olika slag. En översyn pågår 
också kring hur korttidsbemanningsuppdraget 
ännu mer än idag, kan möta verksamheternas 
behov framåt.  

Kommunen kommer under 2023 fortsätta arbe-
tet med employer branding ihop med de andra 
GR kommunerna, i syfte att marknadsföra 
kommuner som goda arbetsgivare och stärka 
deras ställning på arbetsmarknaden i konkur-
rensen om arbetskraften. Kommunen kommer 
även fortsatt, tillsammans med de andra kom-
munerna inom GR, att arbeta med yrkesambas-
sadörer. 

Under 2023 förstärks arbetet med att utveckla 
och stärka medarbetarskapet. Ledarskapet för 
chefer förstärkts genom den nya utgångpunk-
ten att alla kommunens chefer över tid, skall gå 
utbildningen Utvecklande ledarskap (UL). 
Några nya e-tjänster inom personalområdet har 
tillkommit under 2022 där manuella blanketter 
samtidigt har tagits bort. Utvecklingen med e-
tjänster fortsätter under 2023. Syftet är att ef-

fektivisera administrationen och underlätta för 
chefer och medarbetare.  

Hälsa/ohälsa 
För att skapa goda arbetsförhållanden arbetar 
kommunens verksamheter aktivt utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. Målsättningen med 
att sänka sjuktalen fortgår och har fortsatt 
mycket hög prioritering. Ytterligare utveckling 
av rehabiliteringsarbetet är också en viktig 
beståndsdel av arbetet med hälsa/ohälsa. Flera 
aktiviteter har genomförts och genomförs även 
under 2023, inom ramen för fokusarbetet med 
sänkta sjuktal i kommunen. Pulsenkäter testas i 
några arbetslag under 2023, bl.a. i syfte att 
pröva och utveckla metoder för närmare och 
mer kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas 
situation och behov. Nya system inom arbets-
miljöområdet, Opus och Stella, planeras för 
införande vilket kommer att förbättra förutsätt-
ningarna för arbetsmiljöarbetet. Insatsen ”livs-
balans” påbörjas för att fånga upp medarbetare 
som ligger på gränsen till sjukskrivning på 
grund av stressrelaterade orsaker och via 
gruppinsatser genom företagshälsovården 
stärka dem, med målsättningen att undvika 
sjukskrivning.  

Lönebildning och centrala löneavtal 
Lönebildning är en naturlig del i budgetproces-
sen och är att se som ett styrmedel för verk-
samhetsutveckling. Centrala löneavtal påtalar 
vikten av koppling mellan prestation, lön och 
resultat. Kommunstyrelsen fastställer årliga 
löneökningsutrymmen i budgeten utifrån lo-
kala ekonomiska förutsättningar och de behov-
sanalyser som gjorts. Prioriteringen preciseras 
därefter i form av framför allt särskilda yrkes-
lönesatsningar.  

Som grund för analys av behov att prioritera 
olika grupper eller individer ligger jämförande 
statistik i GR-regionen, lönestrukturen i den 
egna kommunen samt lönekartläggningsverk-
tyget BAS, vilket används för att se om det 
finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män. I övrigt förs även dialog med chefer 
och fackliga företrädare om behov av priorite-
ringar. 
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Sektorsbeskrivningar 

Sektor utbildning 
Sektor utbildning är indelad i fem verksamhet-
er, förskola, grundskola, gymnasium, kompe-
tens och utveckling samt kultur och fritid.  
Därtill finns en stab som innefattar barn- och 
elevhälsa, enheten för flerspråkighet samt ad-
ministration och utveckling.  

Förskolan ansvarar för att erbjuda förskola 
samt annan pedagogisk verksamhet såsom 
öppen förskola, pedagogisk omsorg och om-
sorg på obekväm arbetstid. Grundskolan an-
svarar för förskoleklass, grundskola, fritidshem 
samt grundsärskola. Gymnasiet ansvarar för att 
erbjuda gymnasieutbildning på Nösnäsgymna-
siet alternativt via köpt plats på fristående 
gymnasieskola eller i en annan kommun. 
Verksamheten ansvarar också för gymnasie-

särskola. Kompetens och utveckling ansvarar 
för vuxenutbildning vilket omfattar utbildning 
på grundläggande och gymnasial nivå, särskild 
utbildning för vuxna, yrkesvux, yrkeshögskola 
samt uppdragsutbildning. Inom ramarna för 
kompetens och utveckling finns också arbets-
marknadsfrågor, integrationsarbete i form av 
flyktingmottagande, utbildning inom svenska 
för invandrare och samhällsorientering. Kultur 
och fritid ansvarar för kulturverksamhet riktat 
till barn och ungdomar såväl som till vuxna. 
Vidare ansvarar kultur och fritid för biblio-
teksverksamheten, för fritidsgårdarna samt för 
idrottsanläggningarna och hamnen. Inom ra-
men för kultur och fritid finns också kulturs-
kola och föreningsstöd. 
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Tilldelad ram 

Sektor utbildning       

Ramar Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Sektorövergripande 22 667 29 792 20 516 

Förskola 147 932 156 921 156 404 

Grundskola 308 089 310 420 305 264 

Gymnasium 114 207 123 444 123 695 

Särskola 24 911 25 571 25 528 

Kompetens & Utv. 33 683 34 474 33 675 

Stabstöd 54 970 61 937 61 263 

Kultur & Fritid 78 347 75 372 73 691 

Summa 784 806 817 931 800 036 

 
Sektor utbildning har för 2023 fått en utökad 
budget med 5 800 tkr samt effektiviseringar 
motsvarande 2 100 tkr. Utöver det har sektorn i 
budget 2023 tilldelats en effektivise-
ring/besparing motsvarande en procent av sek-
torns nettobudget. För sektor utbildnings del 
innebär det 8 045 tkr och hanteras sektorsöver-
gripande. Utöver ordinarie ram har sektorn 
tilldelats 1 325 tkr i tillfälliga satsningar. Den 
totala ramen för sektorn uppgår till 800 036 tkr 
2023. 

 

Den tilldelade ramen innebär att förskolan, 
grundskolan och gymnasiet får full kompensat-
ion för volymförändringar. Utöver volymför-
ändringar innebär den tilldelade ramen en 
nettominskning av ordinarie budgetram 
gentemot 2022 med 4 345 tkr. De tillfälliga 
satsningarna riktas till grundskolan och gym-
nasiet. 

 

Sektorövergripande: 

Den sektorövergripande verksamheten omfat-
tar sektorledning, skolskjutsar och vissa 
sektorgemensamma kostnader. För 2023 utö-
kas budgeten med 2 200 tkr för ökade skol-
skjutskostnader. Budgeten utökas även med 
700 tkr, syftet är att stärka sektor utbildning 
och skapa en balans mellan arbets- och ut-
vecklingsorganisation. Satsningen är en fort-
sättning på den extra satsning som gjordes 
2022. 

 

 

 

Förskola: 

Budgeten för förskolan förstärks med 800 tkr. 
Satsningen är en del av en flerårig satsning på 
tidiga insatser viket innebär ett språkutveck-
lande arbetssätt, lekresponsiv undervisning och 
möjliggör mindre barngrupper i verksamheten. 
Syftet med satsningen är att barnen ska vara 
väl rustade inför starten i grundskolan. Försko-
lan får full kompensation för volymförändring-
ar. Satsningen på mindre barngrupper innebär 
en ökad kvalitet i verksamheten.  

 

Grundskola: 

Grundskolan genomför en effektivisering om 
900 tkr vilket möjliggörs genom att verksam-
heten aktivt arbetar med skolval och optime-
ring av klasser. Den tilldelade budgetrramen 
innebär en nettominskning med 450 tkr jämfört 
med 2022. Verksamheten förväntas bedrivas 
med oförändrad kvalitet.  

 

Gymnasium: 

Budgeten för gymnasiet utökas med 2 800 tkr 
samtidigt som effektiviseringar genomförs 
motsvarande 1 100 tkr. Nettoförändringen 
innebär en ökning av tilldelad budgetram med 
1 700 tkr. 2 200 tkr satsas på introduktionspro-
grammen och gymnasiet förväntas skapa ut-
bildningsalternativ för ungdomar som är svåra 
att fånga upp med de utbildningar som erbjuds 
idag. Vidare satsas 600 tkr för att permanenta 
tjänsten som ungdomsstödjare vars syfte är att 
möta ungdomarna där de befinner sig. Gymna-
siet genomför effektiviseringar när det gäller 
lokalutnyttjande och förväntas sänka sina kost-
nader något genom att erbjuda undervisning i 
föreläsningsform där det är lämpligt. Verk-
samheten får full kompensation för volymför-
ändringar. Den tilldelade budgetramen innebär 
en ökad kvalitet i gymnasiets verksamhet. 

 

Särskola: 

Särskolans budget är oförändrad och verksam-
heten bedrivs med oförändrad kvalitet. 

 

Kompetens och utveckling: 

Kompetens och utvecklings budget är oföränd-
rad och verksamheten förväntas bedrivas med 
oförändrad kvalitet.  
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Stab stöd: 

Stab stöds budget minskas med 100 tkr. 
Minskningen är möjlig då Stenungsund samar-
betar med Ale kring uppföljning av barn som 
är placerade i familjehem. Den förändrade 
budgetramen innebär ingen kvalitetsförändring 
i verksamheten. 

 

Kultur och fritid: 

Budgeten för kultur och fritid utökas med 
1 500 tkr. 700 tkr avser att permanenta tjänsten 
som friluftssamordnare som fanns med i bud-
get 2022 som en tillfällig satsning. 800 tkr 
syftar till att stärka den tekniska kompetensen i 
verksamheten vilket är nödvändigt för att på ett 
bra sätt kunna sköta de anläggningar som verk-
samheten ansvarar för. Den ökade budgeten 
innebär en ökad kvalitet i verksamheten.  

 

Tillfälliga satsningar 2023 

I budget för 2023 finns två tillfälliga satsningar 
som riktas till sektor utbildning om samman-
lagt 1 325 tkr. 450 tkr riktas till grundskolan 
och avser ett pilotprojekt med en enhetschef i 
ett skolområde. Syftet med satsningen är att 
utröna huruvida en annan ansvarsfördelning i 
skolledningen, där rektor får ett mer renodlat 
uppdrag, är ett bra alternativ för framtiden. 
Satsningen är en fortsättning på den extra sats-
ning som gjordes under 2022. 875 tkr tillfaller 
gymnasiet och riktas till elever med låga me-
ritvärden och syftet är att fler ska fullfölja och 
avsluta sin utbildning. 

 

Utmaningar för 2023 

Sektor utbildning står inför flera utmaningar 
2023 och åren därefter.  

 

En utmaning är att nå högre måluppfyllelse i 
samtliga utbildningsverksamheter. Den flerå-
riga och långsiktiga satsningen på barn i för-
skoleålder skapar goda möjligheter att tackla 
denna utmaning på längre sikt men det krävs 
också mer omedelbara insatser riktat till de 
elever som redan finns i grundskola, gymna-
sium och vuxenutbildning. 

 

En annan utmaning är segregation där det är 
tydligt att boendesegregation skapar skol-
segregation. Utmaningen ligger i att skapa en 
likvärdig skola, vilket innebär att barn och 

elever ska ha likvärdiga förutsättningar till 
utbildning oavsett var de bor. Socioekono-
miska faktorer i uppväxten ska inte vara avgö-
rande för huruvida en individ kan bli en del av 
samhället som vuxen. 

 

Utanförskap och psykisk ohälsa är också ett 
område som påverkar sektorns verksamheter 
och innebär en utmaning. Både ungdomar och 
vuxna människor hindras från att vara en del 
av samhället beroende på psykisk ohälsa och 
det påverkar både deras möjligheter att full-
följa sin utbildning och deras möjligheter till 
anställning och självförsörjning. 

 

Sektor utbildning står inför flera stora föränd-
ringar i lokalbeståndet och lokalutnyttjandet 
under 2023 och åren därefter. Det är en utma-
ning att planera verksamheterna på ett sådant 
sätt att förändringarna kan genomföras utan att 
kvaliteten i verksamheten blir lidande. 

 

Det finns en obalans mellan arbets- och ut-
vecklingsorganisation som är en följd av att 
Stenungsund är en växande kommun, samti-
digt som omvärldens krav på vad verksamhet-
erna ska leverera ökar. Sektorns mottagarkapa-
citet måste ökas och organiseras på ett sådant 
sätt att utrymme finns för verksamheterna att 
växa och utvecklas. 
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Sektor socialtjänst 
I sektor socialtjänst ingår verksamhets-
områdena individ och familjeomsorg (IFO), 
funktionshinder (FH) samt Vård och omsorg 
(VO). 

Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsut-
övning och verkställighet utifrån SoL, LSS, 
LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift  

 

 

är att ge stöd åt de kommuninvånare som be-
höver insatser av olika slag som exempelvis 
stöd i försörjning, stöd i hemmet som hem-
tjänst, behov av särskilda boendeformer, hem-
sjukvård, stöd i att komma från riskbruk eller 
missbruk, insatser till barn och unga som lever 
i utsatta situationer och miljöer, stöd till 
sysselsättning och stöd i vardagslivet till män-
niskor med olika funktionsnedsättningar. 
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Tilldelad ram 

Sektor socialtjänst       

Ramar Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Sektorövergripande 9 294 12 684 5 529 

IFO 108 935 117 379 116 576 

Funktionshinder 147 180 152 969 152 153 

Vård och omsorg  266 416 281 268 264 782 

Summa 531 825 564 300 539 040 

 

 

Sektor socialtjänst har fått ökad budget med 
5 450 tkr samt effektiviseringar motsvarande 
2 100 tkr. Utöver det har sektorn i budget 2023 
tilldelats en effektivisering/besparing motsva-
rande en procent av sektorns nettobudget. För 
sektor socialtjänsts del innebär det 5 529 tkr 
och hanteras sektorsövergripande. Sektorn har 
fått ökade statsbidrag om 10 600 tkr. Den to-
tala ramen för sektorn uppgår till 539 040 tkr 
2023. 

Den tilldelade ramen innebär att hemtjänst, 
daglig verksamhet och LSS kompenseras för 
volymförändringar. Utöver volymförändringar 
innebär den tilldelade ramen en nettominsk-
ning av ordinarie budgetram jämfört med 2022 
om 7 250 tkr. 

 

Sektorövergripande  

Den sektorövergripande verksamheten omfat-
tar sektorledning och vissa sektorgemensamma 
kostnader. Budgeten utökas med 1 200 tkr. 700 
tkr syftar till att skapa en balans mellan arbets- 
och utvecklingsorganisation och 500 tkr satsas 
med syfte att förbättra arbetet med doku-
mentation inom verksamheterna och på det 
viset öka patientsäkerheten.  

 

Individ och familjeomsorg: 

Individ- och familjeomsorgens budget utökas 
med 1 050 tkr. Utökningen avser förstärkning 
av arbetet med familjerätt och arbetet med våld 
i nära relationer. Verksamheten förväntas få 
minskade kostnader om 2 100 tkr avseende 
köpta platser. 

 

 

 

Funktionshinder: 

Funktionshinder får en ökad budget med 1 375 
tkr. 1 000 tkr syftar till att förstärka arbetet 
med boendestöd och 200 tkr ska användas för 
att höja habiliteringsersättningen med 10 kr per 
dag. 175 tkr kompenserar verksamheten för 
nytt nattavtal som trädde i kraft 1 april 2022.  

 

Vård och omsorg: 

Vård och omsorgs budget ökas med 2 000 tkr. 
Verksamheten ordinärt boende växer och 900 
tkr avser ett nytt hemtjänstdistrikt som ska 
startas. 600 tkr avser utökat uppdrag för hem-
sjukvården. Verksamheten kompenseras med 
325 tkr för det nya nattavtalet som trädde i 
kraft 1 april 2022. 

 

 

Utmaningar för 2023 

Stora delar av sektor Socialtjänst är en demo-
grafikänslig verksamhet. En stor utmaning 
ligger i att den arbetsföra gruppen av männi-
skor minskar samtidigt som gruppen äldre 
ökar. Det innebär mindre skatteintäkter samti-
digt som kostnaderna för vård och omsorg 
ökar. Det ökade trycket på att utföra alltmer 
sjukvård i hemmet kommer troligtvis bli mer 
kostnadsdrivande för kommunerna om inte 
någon ekonomisk fördelning mellan region och 
kommun görs. Behovet hos medborgare med 
behov av stöd kommer troligtvis att öka, en 
tendens som är synlig redan idag.  

 

Bemanningsutmaningen kvarstår som en av 
välfärdssamhällets största utmaningar. Elevun-
derlaget från gymnasiet är fortfarande lågt och 
det blir alltmer viktigt att planera för utbild-
ning i egen regi med de personer som redan 
finns i verksamheterna.  

 

Arbetet med att minska köpt vård behöver 
fortsätta, utmaningarna består i att kunna er-
bjuda vård i egen regi. Behovet av fler om-
sorgsplatser inom äldreomsorg, funktionshin-
der och psykiatri kommer att öka. Det sker 
planering för att möta upp behovet, men det är 
resurskrävande verksamheter och boendestruk-
turen går inte i takt med behovet. 

 

 

 

39



31 
 
 

 

Sektor samhällsbyggnad 
 

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommu-
nens samhällsplanering och hanterar ett brett 
spann av frågor såsom översiktsplanering, 
plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö 
och hälsoskydd, kart- och mätproduktion, 
mark- och exploatering, gatu- och väghållning, 
vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, 
färdtjänst, energi- och klimatrådgivning samt 
bostadsanpassning. 
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Tilldelad ram 
Sektor samhällsbyggnad        

  Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Samhällsbyggnad 75 856 73 985 66 374 

        

Summa 75 856 73 985 66 374 

 
 
Sektor samhällsbyggnad har inför 2023 fått en 
utökad ram med 6 800 tkr samt effektivise-
ringar om motsvarande 3 900 tkr. Utöver ordi-
narie ram har sektorn tilldelats 600 tkr i extra 
satsningar vilket innebär att den totala ramen 
för 2023 uppgår till 66 374 tkr. Tillfälliga sats-
ningar för 2022 på 6 400 tkr försvinner från 
budgeten. 

Den utökade ramen för 2023 är avsedd att för-
bättra sektorns förmåga att hantera uppdraget 
att bidra till att nå Vision 2035 och öka takten i 
samhällsbyggnadsprocessen. Med den utökade 
ramen kan förstärkningar ske inom styrning 
och ledning, projektorganisation, trafikplane-
ring och strategiska markfrågor. En satsning 
kommer också att göras på tidiga skeden i 
exploaterings- och investeringsprojekt samt för 
att bättre möta behovet inom tillsynsverksam-
heten för miljö- och hälsoskydd och bygglov 
liksom naturvårdsinsatser genom 8+ fjordar.  

Sektorn har i budget 2023 tilldelats en effekti-
visering/besparing motsvarande en procent av 
sektorns nettobudget. För sektor samhälls-
byggnad innebär det 684 tkr och hanteras sek-
torsövergripande. Utöver det finns det i budget 
2023 också effektiviseringar om totalt 3 900 
tkr. I den summan ingår en permanent utfas-
ning av bidraget till snöröjning av enskilda 
vägar från och med vintern 2023/24. Andra 
effektiviseringar är energibesparing till följd av 
att armaturer för gatubelysning byts ut mot 
LED och en minskad ambitionsnivå vad gäller 
utredningar inom samhällsbyggnadsprocessen. 
Det finns också en tillfällig neddragning av 
anslaget för gatuunderhåll under 2023 till följd 
av en ökad aktivitet inom området under 2022.  

 

Tillfälliga satsningar 2023 

Under 2023 tillförs 600 tkr till sektorn i form 
av en tillfällig satsning som kommer finansiera 
utredningskostnader för en eventuell ny fast 
förbindelse mellan Orust och fastlandet samt 
förrättningskostnader för Getskärs badplats.  

 

Utmaningar för 2023 

Stenungsunds kommun har en vision att 2035 
vara 35 000 invånare vilket ställer krav på en 
hög framdrift för detaljplaner och infrastruk-
turprojekt. Kommunen är mitt i planeringsske-
det för stora utvecklingsprojekt kopplat till 
centrumutveckling där detaljplaner pågår för 
CW Borgs väg och för gamla resecentrum. 
Detaljplanen för nytt resecentrum är antagen 
men överklagad. 

I Stenungsunds tätort pågår även detaljplaner 
för bostäder vid Kristinedals grusplan, Kyr-
kenorum 6:1 i Hallerna samt Bergsvägen, och 
för näringsverksamheter vid Västergårds allé 
och gamla SIF-planen. Det pågår också arbete 
i tidigt skede för kommande exploateringar i 
Hallernaområdet.  

 

I Spekeröd pågår detaljplanearbete som syftar 
till att skapa förutsättningar för byggnation av 
bostäder, verksamheter, närservice, kontor och 
småindustri i enlighet med Program för Spe-
keröds by. Detaljplanearbete pågår också för 
ett nytt handelsområde vid motorvägsmotet 
samt för bostäder och förskola i Ödsmål.  

 

Planeringen för framtida utveckling ställer 
stora krav på att infrastrukturen fungerar vilket 
är ett stort fokusområde när det gäller 
Stenungsunds kommuns tillväxt. Kommunen 
har också utmaningar kopplat till klimatföränd-
ringar med stigande havsnivåer och ökad ne-
derbörd som sätter press på den bebyggda mil-
jön. Det befintliga gatunätet är i behov av fort-
satt underhåll och upprustning.   

 

Sektor samhällsbyggnad är aktiva i processer 
som syftar till en förbättrad statlig transportin-
frastruktur till, från och genom Stenungsunds 
kommun. Sektorn deltar tillsammans med 
grannkommunerna i Kungälv, Uddevalla, 
Tjörn och Orust i samarbetsforumet KUSTO, 
vars prioriteringar är att få till stånd förbättrad 
kapacitet på Södra Bohusbanan, länsväg 160 
samt ny fast broförbindelse mellan Orust och 
fastlandet vid Kolhättan.  
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Avgiftsfinansierade verksamheter 
Med avgiftsfinansierade verksamheter avses 
Avfall samt Vatten och Avlopp. Dessa verk-
samheter bedrivs utifrån självkostnadsprinci-
pen och tilldelas ingen ram. Verksamheterna 
finansieras således uteslutande av avgifter 
beslutade av kommunfullmäktige. 

Avfall       

  Bokslut Budget  Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 32 594 31 350 34 716 

Kostnader -31 940 -31 350 -34 716 

Netto 654 0 0 

      

Vatten och avlopp     

  Bokslut Budget  Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 57 296 57 445 63 726 

Kostnader -56 843 -57 445 -63 726 

Netto 453 0 0 

 

Avfall: 
Under 2021 presenterade förvaltningen en 
långsiktig plan för taxans utveckling för att få 
en hållbar budget över tid. Avfallsverksamhet-
en kommer att höja taxan från årsskiftet 2023 
med 6%. Taxan ska täcka ökade kostnader i 
form av bland annat förbränningsskatt, höjda 
kostnader för utsläppsrätter och kommande 
avskrivningar till följd av planerade investe-
ringar med syfte att utveckla avfallsverksam-
heten i kommunen.  
 

Vatten och avlopp: 

VA-verksamheten inkl. de investeringar som 
planeras, bedöms framöver inte kunna finan-
sieras med oförändrade avgifter. Inför budgetå-
ret 2023 kommer en taxehöjning med 12 % 
ske.  
 
Inför 2022 presenterade förvaltningen ett för-
slag till flerårsbudget i taxan kopplade till drift 
och investeringsbudget med mål om att få en 
långsiktigt hållbar budget. Taxestrukturen fö-
reslås följa rekommendationer från Svenskt 
Vattens senaste taxeförslagsarbete.  

 

Utmaningar för 2023, avfall: 

Under 2023 kommer fokus på avfallsverksam-
heten fortsatt ligga på att följa upp att in-

samlingen av hushållsavfall sker i enlighet 
med avtal. Verksamheten kommer också ar-
beta vidare med hur insamlingen ska ske i 
kommunen i förhållande till den nya förord-
ningen gällande förpackningar och tidningar 
som förväntas komma i närtid. Vidare så 
kommer kundtjänsten för slam införlivas i 
verksamheten i samband med nytt entreprena-
davtal med början första januari 2023.  
 
2018 tog kommunfullmäktige beslut om loka-
lisering av en ny återvinningscentral (ÅVC) i 
industriområdet i Stora Höga. Förberedelsear-
bete har pågått sedan dess och under 2023 
förväntas fastighetsenheten slutföra projekte-
ring samt påbörja upphandling av byggnation. 
Kostnadsökning i form av ränte- och avskriv-
ningskostnader kommer sedan behöva betalas 
av avgiftskollektivet.  
 
Under 2022 ökade avfallsenheten sin samver-
kan med Medborgarservice med syfte att öka 
tillgängligheten för allmänheten. Under 2023 
fortsätter arbetet för att utveckla tillgänglighet-
en. Förhoppningen är att färre antal ärenden 
och arbetsuppgifter ska gå vidare till avfalls-
enhetens handläggare.  
 

Utmaningar för 2023, VA: 

VA-området har fortsatt stora utmaningar i 
form av ett föråldrat ledningsnät, stora utbygg-
nadsbehov i samband med expansion, sanering 
av omvandlingsområden och ökade myndig-
hetskrav på såväl dricksvatten- som spillvat-
tensidan.  

Arbetet kring nytt tillstånd för Strävlidens 
avloppsreningsverk fortskrider, dels för att nå 
upp till myndigheternas krav, dels för att 
kunna möta den tänkta exploateringstakten av 
nya områden i kommunen. 

Ekonomiska resurser kommer fortsatt att be-
höva satsas på både material och personal 
kopplat till underhålls- och förnyelsearbete för 
både dricksvatten- och spillvattennätet.  

Projektet för sammankopplingen av en dricks-
vattenledning mellan Stenungsund, Kungälv 
och Tjörn kommer att övergå till utbyggnads-
entreprenad. Entreprenaden kommer genomfö-
ras tillsammans med Kungälvs kommun då det 
ger stora samordningsvinster. 
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Sektor stödfunktioner 
 

Sektor stödfunktioner har till uppgift att under-
lätta för de övriga sektorerna att fokusera på 
sin verksamhet, ansvara för kommunövergri-
pande styrning samt ge stöd åt den politiska 
ledningen.  

 

 

 

 

Sektorn omfattar utöver en stab, funktionerna 
kommunikation, ekonomi, personal, service, 
administration och digitalisering. Sektorn an-
svarar även för fastighetsfrågor och lokalför-
sörjning av kommunens verksamheter. 
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Tilldelad ram 

Sektor stödfunktioner       

  Bokslut  Budget  Budget  

(Tkr) 2021 2022 2023 

Stabsfunktioner 83 215 95 254 91 517 

Fastighet* 10 120 4 052 0 

Servicefunktionen 94 614 98 502 97 164 

Summa 187 949 197 808 188 681 

* Fastighet ingår i ekonomifunktionen och har en intäktsfinansierad budget 

 

Sektor stödfunktioner har inför 2023 fått en 
utökad ram med 3 200 tkr. Utöver ordinarie 
ram har sektorn tilldelats 230 tkr i extra sats-
ningar vilket innebär att den totala ramen för 
2023 uppgår till 188 681 tkr. Sektorn har i 
budget 2023 tilldelats en effektivise-
ring/besparing motsvarande en procent av sek-
torns nettobudget. För sektor stödfunktioner 
innebär det 1 310 tkr och hanteras sektorsöver-
gripande.  

 

Stabsfunktionerna 

Stabsfunktionerna har inför 2023 fått en för-
stärkt ram på 2 000 tkr. Av den förstärkta ra-
men ska 1 400 tkr användas för att stärka 
funktionernas stöd till sektorerna. Det kommer  

bland annat ske genom förberedelser för till-
skapande av en ny organisation för informat-
ionssäkerhet och administrativ systemförvalt-
ning. Likaså kommer det personaladministra-
tiva stödet att kompletteras.  

Vidare ska sektorn satsa 300 tkr för att stärka 
kommunens brottsförebyggande arbete och 
100 tkr ska användas för att fortsätta imple-
menteringen av visselblåsardirektivet. Beman-
ningen inom den kommungemensamma över-
förmyndarverksamheten kommer utökas i syfte 
att minska handläggningstiderna. För 
Stenungsunds kommuns del innebär det en 
ökad ram om 200 tkr.  

 

Service  

Servicefunktionen får en utökad ram om 1 200 
tkr. Av den utökade ramen ska 800 tkr använ-
das till att ge bättre ekonomiska förutsättningar 
för parkverksamheten. Resterande 400 tkr ska 
användas för att kompensera lokalvården för 
ökade kostnader avseende förbrukningsmateri-
al.   

 

Tillfälliga satsningar 2023  

Under 2023 har sektor stödfunktioner fått till-
fälliga medel om 230 tkr för att minska kön 
inom budget- och skuldrådgivning.  

 

Utmaningar för 2023 

Stödfunktioner kommer fortsätta sitt arbete 
med att underlätta för sektorerna att fokusera 
på sin verksamhet. Det kommer ske genom att 
sektorn successivt lägger om till att bli mer 
görande och proaktiv. Särskilt fokus kommer 
att ligga på Medborgarservice, som under året 
ska överta fler uppgifter från de övriga sek-
torerna.  

Administrativ systemförvaltning och informat-
ionssäkerhet är utvecklingsområden för kom-
munen. Under 2023 fortsätter arbetet med att 
förbereda en centralisering av uppgifterna till 
sektor stödfunktioner.  

Behovet av stöd inom budget- och skuldråd-
givning är fortsatt högt. Sektorn kommer under 
2023 fortsätta sitt arbete med att minska kön 
till en mer hållbar nivå.  

Andra fokusområden under 2023 är att för-
bättra näringslivsklimatet, fortsatt arbete med 
krigsförberedelser samt digitalisering av kom-
munens verksamheter. Vidare är investerings-
trycket fortsatt stort i kommunen. Under 2023 
kommer sektorn att ha flera stora fastighetspro-
jekt i gång.   

 

 
 

 
  

44



36 
 

Ekonomiska styrprinciper 
 

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är 
att klargöra ansvar och befogenheter samt er-
hålla en effektiv administrativ hantering och en 
god ekonomisk hushållning. God ekonomisk 
hushållning innebär att kommunens verks-
amhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer 
att även kommande generationer får en bra 
kommunal service samt att maximal nytta upp-
nås med minsta möjliga resursåtgång. 

 

Befogenheter och ansvar 
Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäk-
tige (KF) i juni4 och avser nästkommande år 
samt två planår. Mål som finns i Strategisk 
plan är överordnade mål eller inriktningar 
tagna i andra dokument. Kommunstyrelsen 
(KS) ansvarar för att beslutade mål uppnås 
inom ramen för respektive verksamhets bud-
get. Ramen binds på den nivå som redovisas i 
Strategisk plan under rubriken ”Ramar”.  

Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för 
resursförbrukningen inom respektive verksam-
het och är överordnat mål och servicenivå.  

 

Utgångspunkten är att den budget som KF 
fastställt ska gälla hela året och endast i undan-
tag ändras. Ändringar får endast göras av KF. 
Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk juste-
ring av ram mellan verksamheterna. Den tek-
niska justeringen gäller även investeringsan-
slag. Större verksamhetsförändringar kräver 
alltid politiska beslut. 

 

Hantering av årliga över- och underskott 
Huvudprincipen är att över- och underskott i 
den löpande driften inte förs med till nästa år. 
Undantag kan medges för driftprojekt som 
löper över flera år samt om synnerliga skäl 
föranleder en överföring. 

För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter 
över årsskiftet är huvudregeln att investerings-
anslag som ej använts under budgetåret över-
förs till nästa år efter beslut i KF. En bedöm-
ning ska göras av sektorchef avseende belop-

 
4 Vid valår beslutas Strategiskt plan i KF även i 
november 

pets storlek. Avstämning ska ske med ekono-
michef.  

 

 
Förvaltningens rapportering 
Ekonomichef ansvarar för att en samlad upp-
följning av kommunen görs. Rapportering till 
KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti 
samt december (årsredovisning). En förenklad 
uppföljning görs även per mars och oktober. 
Formell rapportering till utskott sker per april, 
augusti samt december. Dock åligger det sek-
torchef att löpande rapportera om ekonomin till 
utskotten och vid befarade underskott presen-
tera åtgärder för en budget i balans. Vid avvi-
kelse mot budget ska KS informeras. 

Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppfölj-
ningsansvar för allt som inte är destinerat nå-
got annat utskott; kommunövergripande, 
kommunledning, finansverksamhet och ägar-
styrning av bolag. 

 

Utskottens rapportering  
Utskotten följer löpande upp verksamheterna 
för att säkerställa att de bedrivs inom givna 
ekonomiska ramar. I de fall där politiska beslut 
krävs för de åtgärder som förvaltningen pre-
senterar för att nå budget i balans, ska utskot-
ten lämna förslag på åtgärder till KS. 

 

Kommunstyrelsens rapportering 

KS rapporterar till KF:  

 Uppföljning och prognos jan-april 
 Delårsrapport jan-augusti 
 Årsredovisning, helår 

 
Vid dessa tillfällen följs även investeringar 
upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti 
samt i årsredovisningen.  

 

Budgetansvar 
Budgetansvaret innebär en skyldighet för varje 
chef att planera och genomföra verksamheten 
inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. 
Detta gäller för såväl drift som investering. För 
att verksamheten ska kunna utföras så att re-
surstillgången ligger inom fastställd budget, 
krävs att budgetansvariga fortlöpande följer 
upp och analyserar budgetavvikelser. Respek-
tive chef ska omgående rapportera till överord-
nad chef om ett underskott befaras samt omgå-

45



37 
 

ende ta fram åtgärder för att nå balans vid årets 
slut.  

Kommundirektören ansvarar för att hela kom-
munens budget är i balans. Sektorchef ansvarar 
för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. 
Verksamhetschef ansvarar för att verksamhet-
en håller sig inom tilldelad budget och enhets-
chef ansvarar för att enheten håller sig inom 
tilldelad budget.  

Om åtgärder kräver politiska beslut ska skri-
velse med förklaring till avvikelsen och förslag 
på åtgärder tillställas utskottet samtidigt som 
underskottet presenteras för utskottet. 

Om utskottets beredning resulterar i en be-
dömning att alla möjligheter för att eliminera 
ett prognostiserat underskott framstår som 
omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I 
de fall KS förslag till åtgärder är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, krävs beslut i 
KF.  
 

Investeringar 
En investering innebär anskaffande av inven-
tarier eller anläggningar som har en ekono-
misk livslängd på minst tre år och en total 
utgift på minst 50 tkr. 

KF beslutar om investeringsram per verksam-
het. Det ska även finnas en förteckning över 
vilka objekt som ingår men ingen specificerad 
ram per objekt. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut tas i juni 
och innebär bland annat att igångsättning för 
budgetårets investeringar kan ske. I de fall som 
en investering överskrider projektbudgeten 
efter att upphandling genomförts krävs ett be-
slut av KS om utökad projektbudget under 
förutsättning att KS är enig. Detta gäller även 
omfördelning av budgetmedel mellan kommu-
nens olika verksamheter. I de fall KS inte är 
enig går ärendet vidare för beslut i KF. 
Löpande information om investeringar sker i 
allmänna utskottet. Ianspråktagande ur investe-
ringsreserv fattas av KS. 
 

Investeringar i planperioden 
De investeringar som ligger i plan (åren efter 
budgetåret) får ej ianspråktagas utan särskilt 
igångsättningsbeslut som beslutas av KS.  

 
Efterkalkyl 
Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att ef-
terkalkyl upprättas för alla objekt där investe-
ringen överstiger 10 mnkr eller avvikelsen är 
av större karaktär eller ett väsentligt belopp.  

Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen 
som rapporterar vidare till KS som avgör om 
den ska överlämnas till KF. 

Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat 
anslag inte överskrids.  

 

Fastigheter och lokaler  
Fastighetsenheten inom ekonomifunktionen är 
kommunens lokalförsörjare som tillhandahåller 
och förvaltar lokaler på uppdrag av verksam-
heterna. All lokalanskaffning ska ske via eko-
nomifunktionen. Verksamheterna ansvarar för 
beställning av fastighetsinvestering och för att 
budgetera för hyra och lokalrelaterade kostna-
der. Verksamheten ansvarar även för att bud-
getera för inventarieinvesteringar i samband 
med fastighetsinvesteringar. Fastighetsenheten 
har ansvar för drift och underhåll av kommu-
nens fastigheter samt för projektledning av nya 
projekt, både drift och investeringar.  
 

Köp av varor och tjänster 
Alla inköp av varor och tjänster ska ske i en-
lighet med kommunens upphandlings- och 
inköpspolicy. 

 

Upplåning - Upplåning ska ske centralt. 

 
Leasing 
Utgångspunkten är att all utrustning som an-
vänds i kommunala verksamheter ska köpas 
och ägas av kommunen. Leasing av lös egen-
dom är oftast en sämre affär då kommunens 
kostnader för upplåning är lägre än de som 
erbjuds genom en finansieringslösning från en 
leverantör. Det kan förekomma tillfällen då en 
leasinglösning är ett mer fördelaktigt alternativ 
för kommunen. Om det är aktuellt ska detta 
beslutas av ekonomichef. Fordon anskaffas via 
”centraliserad fordonshantering”, ett samarbete 
mellan Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

 

Kommunala bolag 

Kommunens bolag styrs via de ägardirektiv 
som fullmäktige fastställt. 

Förändring av taxor och avgifter 

KF beslutar om taxor och avgifter och föränd-
ringar ska i möjligaste mån tas i samband med 
budgetbeslutet. 
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Befolkningsprognos 2021 – 2026 
 

 

 

Utfall Prognosår

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026

0 293 292 290 290 294 305

1-5 1 596 1 595 1 611 1 588 1 612 1 640

ökn/minskn 41 -1 16 -23 24 28

6 339 354 317 365 331 357
7-9 1 066 1 063 1 076 1 029 1 058 1 048

10-12 1 071 1 068 1 048 1 095 1 093 1 119

ökn/minskn -12 8 -44 48 -6 42

13-15 1 125 1 126 1 136 1 099 1 097 1 091

ökn/minskn -13 1 10 -37 -2 -6

16-18 1 121 1 156 1 156 1 142 1 146 1 170

ökn/minskn 62 35 0 -14 4 25

19-64 15 407 15 564 15 562 15 694 15 895 16 308

65-74 2 698 2 693 2 638 2 643 2 653 2 687

75-79 1 285 1 299 1 354 1 344 1 322 1 269

80-84 837 907 936 980 1 035 1 100

85-89 484 483 519 547 573 589

ökn/minskn 33 -1 36 28 26 16

90-w 234 252 268 275 288 304

ökn/minskn 34 18 16 7 13 16

Summa 27 556 27 853 27 911 28 091 28 397 28 988

 * Utfall befolkning
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Fem år i sammandrag 
 
 

  Utfall Utfall Utfall Prognos Budget 
  2019 2020 2021 2022 2023 
        
Antal invånare  26 777 27 044 27 556 27 883 27 911 
Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 
Verksamhetens intäkter (mnkr) 458 457 460 482 501 
Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 877 1 870 1 974 2 078 2 219 
Avskrivningar (mnkr) 80 83 88 93 107 
Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 499 1 496 1 636 1 688 1 825 
 - i kronor per invånare 55 981 55 317 59 385 60 539 65 368 
Nettokostnadsandel (%) 95,7 91,6 95,1 92,6 99,6 
Nettoinvesteringar (mnkr) 224 165 207 362 509 
Tillgångar (mnkr) 1 952 2 113 2 166 2 426 2 846 
Låneskuld hela koncernen (mnkr) 1 092 1 096 960 1 170 1 569 
Varav:       
 - kommunen 549 588 483 692 1 052 
 - Stenungsundshem AB 449 421 398 398 445 
 - Stenungsund Energi+Fjärrvärmestiftelsen 67 62 57 57 57 
 - Soltak AB 23 23 21 20 15 
 - SBRF 4 2 1 3 - 
Låneskuld i kronor per invånare 40 781 40 527 34 838 41 961 56 196 
Eget Kapital (mnkr) 321 474 560 697 704 
Årets resultat (mnkr) 67,6 138,2 85,6 137,0 7,9 
Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond 16,5 22,4 25,8 28,7 24,7 
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BORGERLIG L-KD BUDGET 2023 
 
Stenungsund är på många sätt fantastiskt. I vår kommun finns stor potential och starka drivkrafter 
att ständigt förbättra. Stenungsund har möjligheter till en bra utbildning och ett rikt föreningsliv, ett 
starkt och unikt näringsliv med goda anställningsmöjligheter, närhet till naturen och havet och en 
bra välfärd för både unga och äldre. För att kommunen ska få en positiv utveckling inom samtliga 
nämnda områden krävs en konkret strategi, ett målinriktat arbete och en vilja och ett mod att 
prioritera. Liberalerna och Kristdemokraterna är kommunens borgerliga partier som är redo att ta 
ansvar för att prioritera kommunens kärnverksamhet, skolan och omsorgen, och hitta en balans 
mellan behov och resurser. Stenungsund behöver en borgerlig budget. 
 
En stor utmaning inför 2023 och några år framåt är kommunens nya ekonomiska villkor. Därför är 
mod och tydliga politiska prioriteringar avgörande för hur våra begränsade ekonomiska resurser ska 
räcka till. För L-KD framstår det som ansvarsfullt att Stenungsunds kommun i sin budget säkrar 
viktiga investeringar – till exempel i skolor och äldreboenden – genom en välbetänkt och klok 
hushållning med våra skatteintäkter och andra resurser. Det handlar om att uppnå en långsiktigt 
solid kommunal ekonomi. Det är viktigt med ordning och reda i kommunens ekonomi för att säkra 
välfärden för nuvarande och kommande Stenungsundsbor. Vårt förslag innebär en budget för 
trygghet och framtidstro under ekonomiskt utmanande år.  
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Prioriteringar 
Vi har valt att prioritera två områden där vi ser att vi behöver ta ett tydligt ansvar: svårigheten att 
rekrytera till kommunala omsorgsyrken, och skolelevers försämrade läs- och skrivförmåga.  

Vår ledande idé är att Stenungsunds kommun prioriterar välfärd med hög kvalitet i fokus. Vi vill 
uppnå det genom engagerad, kompetent och trygg personal och ändamålsenliga och moderna 
lokaler. Vi är positiva till alternativa driftsformer och andra ägare än kommunen och vi ska vara 
förberedda för att kunna välkomna dessa när det blir aktuellt.   

Vi är övertygade om att fler aktörer kommer behöva hjälpas åt för att klara välfärdsuppdraget. 
Framtidens välfärd behöver både alternativ och nya arbetssätt. Det är mot den bakgrunden vi vill 
att externa aktörer kan övervägas som alternativ när det kommer till både investeringar och drift av 
verksamheter som ligger längre fram i tiden.  

Omsorgsyrkena ska uppvärderas 
 2000 tkr i särskild lönesatsning för anställda som arbetar som undersköterskor i 

äldreomsorgen. Totalt ca 300 medarbetare ska få ett extra lönepåslag utöver 
lönerevisionen. 

Skolan ska köpa mer läroböcker, ge tidigt stöd och förtydliga förväntningarna. 
 2000 tkr i särskild satsning för läroböcker och flexibelt särskilt stöd. Vi vill också att arbetet 

med tidiga insatser förstärks med pedagogiskt utbildad personal som speciallärare. 
Samarbetet mellan vårdnadshavare och skolan ska förstärkas genom att införa 
förväntanskontrakt. 
 

Våra fokusområden 
Målet är att utveckla Stenungsund för att möta 35 000 kommuninvånares inte bara grundläggande 
behov, utan även möjliggöra att de kan förverkliga sig själva och sina drömmar. 

 Omsorg och skola 

 Hållbart samhälle 

 Långsiktigt solid ekonomi  
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Skola och omsorg 
Välfärdsinsatser inom skola och omsorg är insatser som betyder mycket för livskvalitet, frihet och 
trygghet. Därför är det viktigt att varje person kan luta sig mot samhället när stödet behövs. 

När vi är som svagast behöver stödet vara som starkast. 

 

Skola 
Att ge barn och unga de bästa förutsättningarna att få kunskap, bilda och utbilda sig är viktigt för 
oss. I förskolan läggs grunden till språket, som sedan är avgörande för hur man klarar sin utbildning 
och på sikt arbetslivet. Satsningen på små grupper i förskolan fortsätter och där språkutveckling är 
en viktig del. Mindre barngrupper är en förutsättning för att den nya pedagogiken inom förskolan, 
där leken är grunden för lärande ska kunna tillämpas. Här är ambitionen att barnen ska få bättre 
förutsättningar att bli språkligt och socialt förberedda när man börjar i skolan.  

För grundskolan innebär den här budgeten även förstärkning i att organisera genom det flexibla 
stödteamet. De som ska erbjuda skolor hjälp att utforma rätt stöd till elever som är i behov av det.  

Att bygga starka och hållbara samhällen förutsätter trygga människor med kunskap. Vi vill vända 
utvecklingen med sämre läs- och skrivförmåga genom tre åtgärder: mer tryckta läromedel, 
förtydliga förväntningarna och utöka med speciallärare för tidigt stöd. Nu vill vi också satsa vidare 
på högre undervisningskvalitet genom en särskild och uthållig satsning på läromedel i framför allt 
grundskolan. Egna läroböcker i högre grad, med målet att alla ska ha läroböcker i alla ämnen och en 
egen dator som tidigare.  

För gymnasiet ska vi dessutom satsa på att stärka introduktionsprogrammen för elever med 
speciella behov. Ungdomsstödjare fortsätter sitt samarbete med gymnasiet, 
ungdomsverksamheten och SSPF där denna ska vara en länk mellan skola och fritid, arbeta 
relationsskapande och coacha ungdomar till att slutföra sina utbildningar.  

Stenungsunds skolor ska ha en god arbetsmiljö för både elever, lärare och annan skolpersonal. Det 
är viktigt att varje elev får utvecklas till sin fulla potential och att förväntningarna är höga oavsett 
var i kommunen man bor eller var man kommer ifrån. De lokaler som fortfarande inte håller god 
arbetsmiljö och utformning som passar verksamheten ska åtgärdas under de kommande åren. 

Vi föreslår att skolan inför förväntanskontrakt mellan elever, vårdnadshavare och elever. Det ska 
vara tydligt vilka regler som gäller i skolan och vilka åtgärder som kan vidtas om man inte följer 
skolans ordningsregler.  

Föreningar ska uppmuntras och stöttas och barn och ungas fritid ska stå i centrum för de åtaganden 
kommunen tar på sig. Kommunens föreningar bidrar genom aktiv och meningsfylld sysselsättning 
för våra kommuninvånare och genom investeringar i anläggningar, planer och hallar kan fler ta del 
av aktiviteterna. Vi vill att kommunen tar fram en fritidspolitisk plan.  
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Omsorg 
Att du får hjälp när de egna krafterna inte räcker till ger värdefull trygghet. Vi har en allt äldre 
befolkning och allt fler som behöver hemtjänst, och därför skapas ett nytt hemtjänstdistrikt. För att 
säkra patiensäkerheten inom hemtjänsten och inom LSS stärker vi upp med en ny 
sjuksköterskeresurs. Förstärkningar i form av boendestödjare inom funktionshinder, 
socialsekreterare, för att arbeta med familjerätt och våld i nära relationer, och utvecklingsledare 
ryms också i vår budget. 

Valfriheten behövs för att möta människors olika behov och önskemål och kan också innebära 
specialkompetenser och specialinriktningar. Du ska ha rätt att välja och välja bort utförare. Tyvärr 
sticker kommunen ut gällande bristen på valfrihet, vi har ännu inte ett enda alternativ till den 
kommunala utföraren att erbjuda våra äldre inom äldreomsorgen. Det är vi ensamma om bland 
Göteborgsregionens 13 kommuner.  

Vi behöver kunna möta kraven från kommuninvånarna samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare 
för kompetent personal. Den stora utmaningen för framtiden är att behålla befintlig personal för att 
uppnå kontinuitet och stabilitet. Hemtjänsten behöver förutsättningar för att öka kontinuitetsmålet 
och lönerna behöver höjas. Därför gör vi en extra satsning på lönerna i vår budget. 

 

 

O M S O R G  O C H  S K O L A  
UTBILDNING 
800 tkr Tidiga insatser – mindre barngrupper 
1 000 tkr Organisera för särskilt stöd och 
anställa speciallärare 
450 tkr Skolintendent, pilotprojekt 
1 000 tkr förstärkning läromedel  
2 000 tkr Stärka gymnasiet extra med stöd för 
att nå högre måluppfyllnad 
600 tkr Ungdomsstödjare 
700 tkr Samordnare natur och friluftsfrågor 
800 tkr Teknisk kompetens Stenungsund 
Arena 
 
 

SOCIALTJÄNST 
900 tkr Nytt hemtjänstdistrikt 
600 tkr Utökat uppdrag hemsjukvården 
1 000 tkr Förstärkning boendestödet 
450 tkr Socialsekreterare familjerätten  
600 tkr Socialsekreterare, fokus: våld i nära 
relationer 
2 000 tkr särskild lönesatsning 
500 tkr nytt nattavtal 
700 tkr Stärka en robust, stabil och hållbar 
organisation 
500 tkr Ökad patientsäkerhet 
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Hållbart samhälle 
Hållbarhet handlar dels om att få ett samhälles samlade resurser att fungera, såväl var för sig som 
tillsammans. I planerinen av samhällsbyggnad behöver vi ta hänsyn till miljö- och 
klimatutmaningar. Utöver kommunens verksamheter finns ett aktivt civilsamhälle, föreningsliv 
och näringsliv som bidrar till samhället. Hållbarhet handlar om ekonomiska prioriteringar, om att 
våga ge viktiga lagstadgade verksamheter förtur framför verksamheter som inte hör 
kärnuppdraget till. Men det handlar också om sociala aspekter som att hela kommunen ska 
fungera och att de gemensamma resurserna fördelas till gagn för alla kommundelar. Vi vet att 
Stenungsunds kommun är bra men vi tror samtidigt att kommunen kan bättre inom områden 
som samhällsbyggnad. Fler drömmar om eget boende i Stenungsund måste bli verklighet. 

För att kunna möta upp den efterfrågan som finns på både bostäder, verksamhetsmark och tomter 
är det viktigt med korta ledtider och ingen onödig byråkrati. När vi inte får fram planer och projekt i 
tid blir till slut även de kommunala kärnverksamheterna lidande.  

Vi vill att personalförstärkningen på samhällsbyggnad resulterar i kortare ledtider i både planer och 
genomomförande.  Personalförstärkning är en del av den effektivare organisationen, men det är 
viktigt att även fortsätta jämföra oss med de bästa kommunerna för att lära mer om hur arbetssätt 
och metoder kan bidra till förbättrad framdrift i hela samhällsbyggnadsprocessen.  

Trafiksituationen med en överbelastad länsväg 160 innebär förutom farliga utfarter och tidvis långa 
köer, att Stenungsund inte kan utveckla Hallerna. Planering för nya vägar måste ske parallellt med 
program och detaljplanearbete för Hallerna.  

Det behövs alternativ och ett är en fast broförbindelse till Orust. En åtgärdsvalsstudie för den kan 
visa på nyttan och utgöra ett starkt argument när det kommer till regionens prioriteringar av 
infrastruktursatsningar. 

Att det är snyggt och trivsamt där människor är visar att ett område är omhändertaget och bidrar 
till tilliten och förtroendet för offentlig verksamhet och därför förstärker vi parkverksamheten. 
Parkverksamheten är en viktig del i utveckling av den gröna strukturen som utgör en viktig del för 
biologisk mångfald och ett hållbart samhälle.  

 

H Å L L B A R T  S A M H Ä L L E  
SAMHÄLLSBYGGNAD 
1 800 tkr Tillsynsplaner bygg och miljö 
800 tkr Projektorganisation 
800 tkr Detaljplaner 
700 tkr Strategiska markfrågor 
300 tkr Klimatanpassning 
800 tkr Trafikplanering 
800 tkr Infrastruktur tidiga skeden 
800 tkr Övergripande infrastruktur 
300 tkr Förrättningskostnader Getskärs badplats 
300 tkr ÅVS Orustbro 

STÖDFUNKTIONER 
100 tkr Implementering visselblåsardirektivet 
800 tkr parkverksamheten 

700 tkr Stärkt stöd till sektorerna i 
personalfrågor 
700 tkr Informations- och systemsäkerhet och 
systemadministration 
400 tkr Ökade kostnader förbrukningsmaterial 
230 tkr minska kön inom budget- och 
skuldrådgivning 
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200 tkr Förstärkning överförmyndar-
verksamheten  
300 tkr Förstärkt arbete gällande brott och 
trygghet 

POLITISK VERKSAMHET 
200 tkr utbildning nya politiker 
1 500 tkr ny politisk organisation

 

Långsiktigt solid ekonomi 
Vårt mål var ett resultat på 2%, men vi ser det över en flerårsperiod, vilket innebär ett mindre 
överskott under åren 2023 och 2024.  Soliditeten kommer under de kommande åren att minska.  

Våra finansiella mål ligger fast från tidigare år: 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte 
överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder. 

 Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till 
minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 

 Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 

 Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Vi strävar efter att Stenungsund har en nettokostnadsandel på 98% som riktmärke. Det innebär ett 
förändringstryck och en stabilitet som när det är inarbetat bidrar till det ständigt pågående arbetet 
med en effektiv organisation och ökad ekonomisk medvetenhet som en naturlig del av vardagen i 
alla förvaltningens enheter.  

 

Investeringar 
 

Större satsningar som pågår eller startas upp under 2023: 

Skattefinansierade investeringar – 364,5 mnkr 

 Norra Hallerna förskola påbörjas 

 Kristinedals förskola, ombyggnad 

 Jörlandaskolan, om- och tillbyggnad 

 Hallerna högstadium färdigställs 

 Hasselhöjdens särskilda boende påbörjas  

 Söbacken LSS, färdigställs 

 Resecentrum, ev uppstart 

 Strategiska markköp 
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Taxefinansierade investeringar – 144,3 mnkr 

 Färskvattenledning 

 VA-anläggningar, flera projekt mm 

 Återvinningscentral 

 Utbyggnad Strävliden avloppsreningsverk 

 

 

Utredningsuppdrag, bakgrund 
Våra utredningsuppdrag syftar till att förbättra kommunens resultat mot målen i Agenda 2030.  

 

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har 
en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett 
självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling.  

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet genom 
livet. 

Mål 16 handlar om Fredliga samhällen och frihet från våld. Det utgör både ett mål och ett medel för 
hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god 
samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha 
lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över 
beslutsfattande. 
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L-KD:s förslag till utredningsuppdrag 2023 

Öka kontinuiteten för vård- och omsorgsinsatser inom 
hemtjänsten. 
Det här är ett mål där det inte råder någon som helst politisk oenighet 
men där vi har haft svårt att lyckas. Undersök nya arbetssätt och 
jämför med de kommuner som är skickligast här på hur vi kan nå 
målet att sänka antalet anställda en omsorgstagare kommer i kontakt 
med.  

Sektor socialtjänst 
 

Utred skyndsamt ett nytt särskilt boende  med icke-
kommunal drift  
Vi behöver bättre framförhållning och fler alternativ för att inte sakna 
platser när Stenungsunds befolkning ökar och åldras. För en 
nyetablering i Stenungsund kommer det vara avgörande att kraven i 
förfrågningsunderlagen är tydliga, relevanta för att främja kvalitet, 
uppföljningsbara och att de stimulerar kvalitetsutveckling.  

2021 var väntetiden från ansökningsdatum till första erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende 123 dagar. Det är alldeles för 
lång tid för en person med omfattande vård- och omsorgsbehov. 
 

Sektor socialtjänst 
 

Uppdrag att förbättra skolresultaten med fokus på läs- och 
skrivförmåga.  
Sektor utbildnings egna analyser visar att det främst är bristande 
kunskaper här som hindrar elever att nå längre. Särskilt fokus ska vara  
på pojkars måluppfyllelse. Vi ser gärna en koppling till utvärderingen 
av vår satsning på läroböcker. Läsfrämjande åtgärder och 
förbättringar av skolbiblioteken ska ingå i utredningen.  

Sektor utbildning 
 

Uppdrag motverka skolsegregation.  
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur grundskolorna i centrum, 
Kopperskolan och Kristinedalskolan, kan organiseras och utvecklas för 
att på bästa sätt främja attraktivitet och motverka skolsegregation. 
Skolorna ska också hålla höga kvalitetskrav och vara anpassade för 
dagens pedagogik med arbetsrum för lärare och grupprum för 
undervisning i mindre grupper.  

Sektor utbildning 
 

Uppdrag stärka trygghet genom ökad samverkan. 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur samverkan mellan 
kommunen, polisen och andra aktörer som bostadsbolag, föreningar 
kan utvecklas vidare. I uppdraget kan nuvarande SSPF, ”Hasselbacken 
i utveckling” och ”måndagsmöten” vara en startpunkt. 
 

Hela förvaltningen 
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Driftramar L-KD 

 

Driftramar 2023 höst

Budget Budget 
Politiska 

satsningar Budget

tkr 2022 2023 2023

Politisk verksamhet -11 028 -12 451 -12 451
varav revisionen -1 109 -1 245 -1 245
Politikens ofördelade -3 000 3 000 0
Kommunövergripande -44 654 -141 742 -1 700 -143 442
varav KS oförutsedda -5 400 -1 000 300 -700

Räddningstjänst -25 044 -41 019 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 661 -801 661
Övergripande utbildning -29 792 -21 216 -21 216
Förskola -156 921 -156 404 -156 404
Grundskola -310 420 -305 264 -2 000 -307 264
Gymnasieverksamheten -123 444 -122 820 200 -122 620
Särskolan -25 571 -25 528 -25 528
Staben -61 937 -61 263 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -34 475 800 -33 675
Kultur/Fritid -75 372 -73 691 -73 691

Sektor socialtjänst -564 300 -538 840 -538 840
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529 -5 529
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576 -116 576
Funktionshinder -152 969 -151 953 -151 953
Vård och omsorg -281 268 -264 782 -264 782

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -66 374
Samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -300 -66 374
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681 -188 681
Stödfunktioner -99 306 -91 517 -91 517
Servicefunktionen -98 502 -97 164 -97 164

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 128 911
Avskrivningar -97 912 -106 938 -106 938

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 495 -1 770 495

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 778 028

Årets resultat 21 052 7 533 0 7 533

0,4% 0,4%
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Budget 2023 från Sverigedemokraterna i Stenungsund 
 
Sverigedemokraterna vill att Stenungsund ska vara en trygg kommun för alla dess invånare och för 
dess företagare. God service för alla invånare är också ett mål.  
 
Satsningar  

- Vi satsar på förhöjda ersättningar för habilitering på 10:-/dag då dessa har varit eftersatta i 
många år. Därmed blir ersättningen 50:-/dag. Vi avsätter 200 000 kronor för detta ändamål.   
 

- Vi satsar 300 000 kronor för att tidigarelägga arbetet med förstärkt brottsförebyggande 
arbete då vi ser en ökning av brotten i Stenungsund vilket då ska påbörjas efter årsskiftet 
2022/23.  
 

- Vi satsar 500 000 kronor för att öka förutsättningarna för bra mat i våra skolor då det 
inkommit signaler om att önskan vore svensk husmanskost i skolorna och många barn äter 
inte då det bara serveras vegetarisk mat vissa dagar. 

 
- Resterande 2 000 000 kronor önskar vi placera i Kommunstyrelsens oförutsedda 

 
Vi landar därmed på ett budgeterat resultat i denna budget på 0,4%. 
 
 
Uppdrag till förvaltningen 
Sverigedemokraterna ger i uppdrag till förvaltningen att utreda ytterligare effektiviseringar inom 
sektorerna för att möta det ekonomiska läget i kommunen.  
 
 
 
SVERIGEDEMOKRATERNA I STENUNGSUND  
  

58



 

Driftramar 2023 SD
Budget Budget Satsningar Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 028 -12 451 -12 451
varav revisionen -1 109 -1 245 -1 245
Politikens ofördelade -3 000 3 000 0
Kommunövergripande -44 654 -141 742 -2 000 -143 742
varav KS oförutsedda -5 400 -1 000 -2 000 -3 000

Räddningstjänst -25 044 -41 019 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 661 -800 661
Övergripande utbildning -29 792 -21 216 -21 216
Förskola -156 921 -156 404 -156 404
Grundskola -310 420 -305 264 -305 264
Gymnasieverksamheten -123 444 -122 820 -122 820
Särskolan -25 571 -25 528 -25 528
Staben -61 937 -61 263 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -34 475 -34 475
Kultur/Fritid -75 372 -73 691 -73 691

Sektor socialtjänst -564 300 -538 840 -539 040
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529 -5 529
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576 -116 576
Funktionshinder -152 969 -151 953 -200 -152 153
Vård och omsorg -281 268 -264 782 -264 782

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -66 074
Samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -66 074
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681 -189 481
Stödfunktioner -99 306 -91 517 -300 -91 817
Servicefunktionen -98 502 -97 164 -500 -97 664

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 128 911 150 472 161 454
Avskrivningar -97 912 -106 938 -106 938 -122 051 -130 146

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 495 -1 770 495 -1 850 912 -1 915 264

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 778 028 1 834 948 1 945 749

Årets resultat 21 052 7 533 0 7 533 -15 964 30 485
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Driftramar 2023 ST
Budget Budget Satsningar Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 028 -12 451 -12 451
varav revisionen -1 109 -1 245 -1 245
Politikens ofördelade -3 000 3 000 0
Kommunövergripande -44 654 -141 742 -141 742
varav KS oförutsedda -5 400 -1 000 -1 000

Räddningstjänst -25 044 -41 019 -41 019

Sektor utbildning -817 931 -800 661 -804 611
Övergripande utbildning -29 792 -21 216 1 150 -20 066
Förskola -156 921 -156 404 -1 600 -158 004
Grundskola -310 420 -305 264 -2 800 -308 064
Gymnasieverksamheten -123 444 -122 820 -1 750 -124 570
Särskolan -25 571 -25 528 -25 528
Staben -61 937 -61 263 -61 263
Kompetens och utveckling -34 474 -34 475 -34 475
Kultur/Fritid -75 372 -73 691 1 050 -72 641

Sektor socialtjänst -564 300 -538 840 -539 390
Övergripande socialtjänst -12 684 -5 529 450 -5 079
Individ- och familjeomsorg -117 379 -116 576 -116 576
Funktionshinder -152 969 -151 953 -200 -152 153
Vård och omsorg -281 268 -264 782 -800 -265 582

Sektor samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -67 624
Samhällsbyggnad -73 985 -66 074 -1 550 -67 624
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0

Sektor stödfunktioner -197 808 -188 681 -186 331
Stödfunktioner -99 306 -91 517 2 350 -89 167
Servicefunktionen -98 502 -97 164 -97 164

Kalkylerad kapitalkostnad 112 546 128 911 128 911 150 472 161 454
Avskrivningar -97 912 -106 938 -106 938 -122 051 -130 146

Nettokostnad -1 720 116 -1 770 495 -1 771 195 -1 850 912 -1 915 264

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 741 168 1 778 028 1 778 028 1 834 948 1 945 749

Årets resultat 21 052 7 533 -700 6 833 -15 964 30 485

0,4% 0,4% -0,8% 1,5%
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Stenungsund 28 december

Yrkande till Budget 2023
Efter ytterligare ett år präglat av coronapandemin, är lärarna och skolledarna luttrade. Oron
som präglade många av våra medlemmar under början av pandemin har minskat i takt med
att vaccineringen drog i gång, riskbedömningar giordes och vi fick tillgång till
skyddsutrustning till slut.

Vad som däremot skenade iväg var arbetsbelastningen, när sjuktalen/frånvaron sköt i höjden
blev det allt fårre kvar som fick ta hand om barnen och eleverna. Under höstterminen 2o2L
har tillsättningsgraden av vikarier sjunkit kraftigt, efter att ha varit på en tillfredsställande
nivå under våren. Det här har medfört att lärare har fått vikariera för sina kollegor i mycket
hög grad vilket fått titl följd arbetsbelastningen ökat och kvaliteten sjunkit då planeringar och
annin förberedelse för unden isningen tått ställas in. Händer det någon enstaka gång kan det
accepteras men inte när det mer eller mindre blir en del av vardagen.

r, I 7ö rcsp=:*6-"%-
De här Wå siffrorna är: till vänster, den genomsnittliga löneökningen som vi lärare fick i
november (r,B %) ochtilt höger inflationstakten i november (g,6 %).Efter den tuffa perioden
med Col,id-tg, vikariebrist och hög arbetsbelastning fick vi vår nya lön den z6ll efter en
fördrojd löneöversyn och kunde konstatera att vi fick en ordentlig reallönesänkning, en

oönskad smällkaramell månaden före jul vilket medförde mycket frustration och uppgivenhet
hos r,åra medlemmar. Efter en snabb omvärldsbevakning kan vi dystert konstatera att
Stenungsund hamnade i längst ner i botten bland kommunerna i vår region sett till
löneökningar för lärare 2o2r. Det kan inte vara gott nog för Stenungsund, vi måste kunna
bättre än så!

Lä ra rfö rb u n d et yrka r:

. Att det ska finnas en stabil grundbemanning på våra skolor och förskolor som täl
en riss frånvaro och som låter lärarna vara de lärare de vill och önskar vara. Som

möjliggör att det finns tid till planering och uppföljning så att de kan bedriva den

undenisning som tår våra barn och elever att växa upp till de världsmedborgare

som r'år rtsion talar om.
o Att det finns tiltgång till fasta vikarier på skolorna som kan reducera arbetsbördan

och stressen och därigenom öka lo-aliteten. Vidare behöver Bemanningsenheten
fortsätta att utvecklas för att täcka akuta behov av frånvaro.

r Att det ska löna sig att arbeta som lärare och skolledare i Stenungsunds kommun,
att löner och villkor bidrar tiI1 att både behålla och attrahera nya att komma hit.

':ffiivl*
Stefan \ilsson

Ordf,orande

lärarlorbundet Ste nungsund
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 Stenungsund 27 december 2021 

 

 
Göteborgsvägen 20 • 444 31 Stenungsund • Telefon 0303-732547 • stenungsund@lr.se 

  

LR Stenungsunds yrkanden till budgeten 2023 
 
Vision 
År 2023 är året då alla lärare och studie- och yrkesvägledare i Stenungsund kommun 
känner att deras arbetsmiljö är hälsosam och att det finns en god balans mellan 
arbete och fritid. Kompetensutvecklingen som personalen får håller hög kvalitet, är 
relevant och kopplad till respektive yrkesgrupp. Alla elever får den bästa 
utbildningen för att bli rustade inför framtiden. Stenungsund kommun har år 2023 
100% legitimerade lärare och behöriga studie- och yrkesvägledare med en god 
löneutveckling utifrån erfarenhet och kompetens. Stenungsund kommun ligger i 
framkant på att avlasta lärare och studie- och yrkesvägledare med kompletterande 
personal, så kärnuppdragets kvalitet kan garanteras och att arbetsmiljön förbättras.  
 
Nuläge 
Trotts goda intentioner från alla parter och att arbete med HÖK21 pågår, så präglas 
Stenungsunds kommun fortfarande av en personalomsättning som gör att många 
elever påverkas negativt av de många lärarbytena under sin skolgång. Andel 
obehöriga lärare i kommunen ökar, vilket riskerar att kvaliteten sänks, att 
måluppfyllelsen minskar och att arbetsbelastningen för de behöriga lärarna ökar.  . 
Den icke önskvärda lönestrukturen i Stenungsund kommun kvarstår, där erfarna 
lärare och studie- och yrkesvägledare med många anställningsår i kommunen tjänar 
mindre än många nyanställda. Den stressande arbetsmiljön och de många olika 
uppgifter som LR-s medlemmar förväntas göra kvarstår också som ett problem som 
måste åtgärdas snarast.     
 
Lärarnas riksförbund yrkar därför på 
- Att arbetsgivaren på allvar börjar se över vilka arbetsuppgifter som idag ligger på 
lärare och studie- och yrkesvägledare kan läggas på andra yrkesgrupper.  
-Att lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas löner fortsätter att uppvärderas. 
-Att de lönestruktursatsningar som påbörjats fortsätter och verkligen förstärks så att 
erfaren och kompetent personal ser en framtid i att stanna i Stenungsund kommun. 
-Att skolenheterna ska få full kompensation för volymökningar, inflation och den 
verkliga löneglidningen.  
-Att studie- och yrkesvägledarna blir fler så att alla elever i alla skolformer får 
vägledning utifrån de behov som finns. 
- Att den kompetensutvecklingsskuld som uppstått till följd av pandemin 
kompenseras 
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- Att Stenungssunds kommun säkerställer att betyg sätts och skrivs under av endast 
legitimerade lärare  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lärarnas Riksförbund i Stenungsund 
g.m. Magnus Dahlén - Ordförande 
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Visions yrkande inför 2023 
 
”Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, konkurrenskraftig och leda till 
verksamhetsutveckling. Ledare och medarbetare ska uppleva att de har möjligheter att 
påverka sin lön. Lönepolitiken ska omsättas i konkreta lönekriterier. 
Lönesättande chef ska ha god kunskap om kommunens lönepolitik samt ha förmåga att 
kommunicera den till medarbetaren. Lönen ska kommuniceras till medarbetaren så att den 
förstås och upplevs som rättvis.” 
 
 
Vision Stenungsundsavdelningen gör, utan inbördes ordning, följande yrkanden 
inför 2023: 
 
Att löneökning utifrån kriterierna bestäms i kronor och inte i procent; detta för att det annars 
blir orättvist, att en med en högre lön kan hamna lågt enligt kriterierna och ändå få ett större 
lönepåslag, än någon med lägre ursprungslön som bedömts har gjort ett bättre jobb under året. 
 
Att medarbetare som tjänstgjort under många år kan premieras för deras lojalitet om hen 
kunnat visa på mycket bra resultat gällande engagemang, service och samarbete. Vi vill att 
chefer ska ha möjlighet att premiera medarbetare som tillför organisationen dessa faktorer och 
att dessa ses som positiva kulturbärare. Att medarbetare skall värderas utifrån deras 
ackumulerade kunskap; vilken bl.a. används för introduktion av nyanställda. Att 
lönekriterierna skrivs om så att denna grupp med sin ackumulerade kunskap kan premieras.  
 
Att man i kommunen ser över möjligheter till en ”horisontell karriär”. Det är inte för alla som 
ett steg vidare i karriären innebär en chefsroll. Det finns stort behov av specialister och 
projektledare etc. Uppdrag som borde kunna rendera en högre lön. Detta skulle inspirera 
medarbetare att stimuleras till vidare ansvarstagande i kommunen. Kompetensen stannar då i 
kommunen istället för att den löper risk att gå förlorad. Här borde det dessutom möjliggöra en 
besparing avseende konsulttjänster. 
  
Att vissa administratörers titel ses över utifrån att uppdragen i stor utsträckning varierar i 
svårighetsgrad, vilket kan betyda att vissa administratörer är felkodade. Kvalificerade 
uppgifter bör värderas högre än de gör idag då de i många fall är ovärderliga för arbetsgivaren 
och ofta bygger på lång erfarenhet inom kommunen. 
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Att arbetsgivaren fortsätter att se över och uppdaterar titulaturen för olika vaktmästartjänster i 
kommunen, då kompetens och uppdrag kan skilja sig avsevärt. Hur skiljer sig uppdrag och 
lönebedömning för t ex driftstekniker, vaktmästare, skolvaktmästare, It-vaktmästare med 
flera? 
 
Att löneutrymmet för Visions medlemmar uppgår till minst 3.2%. Inflationstakten har ökat 
under 2021, och allt pekar på en fortsatt ökad inflation under 2022. Vi vill säkerställa att våra 
medlemmar inte råkar ut för en reallönesänkning. 
 
 
Stenungsund 2022-12-21 
 
 
 
Reagan Andersson 
Ordförande 
Vision Stenungsundsavdelningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72



 

     Stenungsund 2021-12-20 

 

Kommunal vill att Stenungsunds kommun skapar möjligheter att vara en bättre arbetsgivare än vad 
lägsta möjliga nivå är enligt centrala avtal. Vi vill mer och vi vill bättre och hoppas få gensvar för 
detta! 

Att arbetsgivaren behöver tar ett handfast grepp om den pågående nedåttrenden med att försämra 
arbetsvillkoren i denna kommun som lett till att medarbetare väljer att antingen byta arbetsgivare 
eller rent av yrke helt och hållet. Välfärdsyrkena behöver omhändertas för en kommande framtid och 
för att Vision 2035 skall vara en rimlig önskan. Att hålla sig precis över ytan är inte tillräckligt. Vi vill 
att Stenungsunds kommun är en förebild och ligger i framkant i vårt närområde och i GR.  

Vi vill därför att arbetsgivaren genomför följande 

Att arbetsgivaren skjuter till ekonomiska medel utanför Kommunals pott för att rätta till de 
lönesättningar för de individer som felaktigt blivit lönesatta under åren. Med detta menar vi bland 
annat att personer med lång anställningstid och som halkat efter i löneutvecklingen. Vi har också sätt 
att medlemmar blivit lönesatta felaktigt och då är det en lång process utifrån jämställds arbetet att 
rätta till dessa. Att arbetsgivaren arbetar för att personal väljer att stanna som anställd för att säkra 
att kompetens och kunskap används på ett genomtänkt och inspirerande sätt. Personal som väljer att 
byta arbetsgivare är kostnadsineffektivt och helt enkelt olönsamt.  

 

Inom flera verksamheter i vår kommun finns arbetskläder att tillgå, men långt ifrån alla. Inom tex 
skolan så bedrivs det pedagogiska arbetet utomhus och inomhus i särskilt utsatt miljö. Vi vill därför 
att arbetsgivaren ser till att arbetskläder finns utifrån de behov som verksamheten kräver. Att 
arbetsgivaren då tar särskilt hänsyn till de arbetsmoment som skall hanteras utomhus och inomhus 
där privata kläder riskerar att bli förstörda. 

Att köpa in arbetsskor till alla Kommunals medlemmar under året och löpande. 

 

Att arbetsgivaren höjer friskvårdsbidraget så att vi får en större möjlighet till en hälsosam aktivitet 
som gagnar både arbetsliv och privatliv och därmed bidrar till samhällsnytta och medborgarnytta. 

Att alla Kommunals medlemmar får fri tillgång till Kommunens simhall för att främja allas hälsa. Det 
innebär även en möjlighet att kombinera detta med att simma med sina barn som även där medför 
en stor samhällstjänst med att fånga upp barnen då alla föräldrar inte har de ekonomiska 
möjligheterna att ha fysiska aktiviteter med sina barn eller barnbarn. Ohälsa är ett samhällsproblem i 
stort, här har arbetsgivaren en stor möjlighet att göra skillnad. 

Att arbetsgivaren arbetar för ett hållbart yrkesliv med hållbara och längre scheman med ökat 
inflytande för alla medarbetare.  

Att alla nyanställningar sker på heltid och planen för att uppnå heltid för befintligt anställda 
omarbetas tillsammans med fackliga företrädare.  
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Att Stenungsunds kommun sänker heltidsmåttet för personer som arbetar natt så att möjlighet att 
kombinera ett hälsosamt privatliv med ett hållbart yrkesliv och för att uppnå heltidstjänster i 
Kommunen och att nattens arbetspass återigen blir 10 timmar för att lyckas med detta arbete. 

Att arbetsgivaren utbildar alla ledamöter i skyddskommittéerna för att säkra kunskapen i alla 
samverkansnivåer. Och att alla skyddsombud och chefer genomgår en grundutbildning enligt sunt 
arbetsliv om 3 heldagar eller 6 halvdagar, för att sedan en gång om året vidareutbilda sig inom 
arbetsmiljöområdet. 

 

En nöjd personal medför nöjda kunder, brukare, elever, kommuninvånare och vårdtagare. 

Kommunal Stenungsund 

/Genom Petra Eklund, Facklig företrädare Kommunal 
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Yrkande om lönesatsning inför 2023 
 
Arbetsterapeut är ett bristyrke. Det gäller även på längre sikt då efterfrågan på 
den arbetsterapeutiska kompetensen förväntas öka ytterligare. Det beror bland 
annat på befolkningsökning och att en åldrande befolkning skapar ett ökat behov 
av rehabiliteringsinsatser. Att erbjuda bra ingångslöner och en god 
löneutveckling genom hela det yrkesverksamma livet är en förutsättning för 
att kunna säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.  

Arbetsterapeuterna har ett komplext arbete med många kontaktytor, vilket gör att 
förlorad kompetens kan bli extra kännbart för arbetsgivaren. Arbetsterapeuter är 
nödvändiga för en fungerande vårdkedja och säkerställer patienters behov av 
rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Arbetsterapeuter möjliggör för en 
äldre person att känna sig trygg, säker och självständig i det egna hemmet. Lönen 
ska spegla det ansvar som legitimerade arbetsterapeuter har.  

Det är viktigt att lön används som ett styrmedel för att uppnå önskat resultat och 
att medarbetaren får möjlighet till dialog om koppling mellan lönekriterier, 
prestation och vad medarbetaren kan göra för att få en förbättrad löneutveckling. 
Likväl är det viktigt att lönen avspeglar medarbetarens utbildning, 
kunskap och ansvar, såväl som arbetets svårighetsgrad och komplexitet. I 
dagsläget ser vi från Sveriges Arbetsterapeuter att lönesättningen inte 
uppfyller dessa krav.  

Huvudmännen står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar. Därför blir det 
extra viktigt att arbetsgivarens ställningstagande grundas i en väl genomförd 
analys. Analysen måste kompletteras med både kort- och långsiktiga strategier för 
att nå önskvärda lönestrukturer och relationer, såväl inom som mellan grupper. 

I Stenungsunds kommun ser vi att nyanställda arbetsterapeuter har en högre lön 
som inte nödvändigtvis kan kopplas samman till kunskap och erfarenhet. Detta 
gör att de som arbetat i kommunen en längre tid och har lång erfarenhet har 
halkat efter lönemässigt. Det saknas en god löneutveckling för arbetsterapeuter 
anställda i Stenungsunds kommun. Befintlig lönespridning speglar inte heller 
arbetsuppgifter, ansvarsområden och erfarenhet. 

Sveriges Arbetsterapeuter yrkar: 

att arbetsgivaren genomför en struktursatsning för arbetsterapeuter i syfte att 
behålla kompetent personal samt öka lönespridningen. 
 

Helene Westerberg 

Lokalt ombud, Sveriges Arbetsterapeuter 
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Till Stenungsunds kommun 

Erica Bjärsved 
Olof Lundberg 
Linda-Maria Hermansson 
Maria Renfors 
 
 

Vårdförbundets yrkande inför budget 2023 
 

I Stenungsunds kommun finns det totalt ca 65 sjuksköterskor, distriktsköterskor och 
barnsjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt inom barn- och 
elevhälsan.  
 

Vårdförbundets medlemmar tillhör legitimerade professioner och har en unik 
yrkeskunskap som är nödvändig för en god och säker vård, dygnets alla timmar. 
 
Den kommunala sjukvården är kunskapsintensiv och bred då Vårdförbundets 
medlemmar utför mer och mer sjukvårdstekniskt avancerad vård. Det är inget krav 
men en stor fördel att som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård är 
vidareutbildad till distriktsköterska. Vid vaccination kan distriktsköterska själv ordinera 
vaccin, detta underlättar naturligtvis processen. Inskrivna patienter i kommunal hälso- 
och sjukvård har i tre omgångar fått sin vaccindos mot covid-19, också mot 
säsongsinfluensan. Som ni säkert förstår har pandemin gett sjuksköterskor en helt ny 
arbetsbelastning, förutom vaccination är det fortgående ett stort antal provtagningar, 
screeningar, smittspårningar och bedömningar kopplade till pandemin. Det kändes 
extra tråkigt att vi föregående lön fick ett så dåligt påslag som egentligen inte 
genererade någon löneförhöjning i och med inflationen. 
 
Inom elevhälsan är det ett krav med specialistutbildning, vilket också borde synas i 
lönestatistiken. Som distriktsköterska eller barnsjuksköterska har du utöver 3-årig 
sjuksköterskeutbildning läst ytterligare 1 - 1,25 år på högskola.   
 
Allt fler arbetsuppgifter läggs på sjuksköterskorna, både inom kommunal hälso- och 
sjukvård och skola. Samhället står inför nya utmaningar med mera 
vårdkrävande/sjukare patienter, medicinteknisk utrustning, nya IT-system som inte 
alltid är kompatibla med varandra och en mycket snabbare handläggning/hemtagning 
från sjukhusen och en psykisk ohälsa som ökar. Kommuner har idag en ökad 
samverkan med andra aktörer inom vården, både kring enskilda individer och i olika 
system.  
 
Legitimerade sjuksköterskor är skyldiga att fortbilda sig och hålla sig ajour med nya rön 
och behandlingsmetoder. Gruppen behöver också utöka den gemensamma 
kompetensen med specialist/funktionsutbildningar för att möta kraven framöver. I 
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nuläget får sjuksköterskor (i Stenungsunds kommun) som går utbildning eller kurser i 
stort sett genomföra den på sin fritid. Kommunen ger 1 dag / termin för 
kurs/utbildning på halvfart. Vi har kollegor som gått kurs i exempel sår och diabetes 
(som är mycket värdefull för verksamheten). De har då varit ensamma om att inte få 
utbilda sig på arbetstid, det är inte bra reklam för kommunen.  
 
Tack vare kommunal hälso- och sjukvård kan ung som gammal få möjligheten att dö i 
hemmet. Den palliativa vården är något vi vill uppmärksamma, och särskilt den sena 
fasen, vård i livets slut. Som sjuksköterskor upplever vi ofta etisk stress kring dessa 
patienter. Vi hade för några år sedan ett VILS-team (vård i livets slut-team) med 
duktiga undersköterskor som var hemma hos patienten och dess anhöriga, dygnet runt 
under den sista tiden. Det var (och är) naturligtvis också dagliga besök av sjuksköterska 
som har helhetsansvaret kring omvårdnaden, utför medicinska åtgärder såsom 
injektioner mot smärta och ångest och håller kontakt med vårdcentral och 
specialistsjukvård. VILS-teamet var något som Stenungsund var kända för. Det gav en 
enorm trygghet för patient och anhöriga (och sjuksköterskor). Idag ersätter hemtjänst 
VILS-teamet, men kunskapsnivån och erfarenhet av vård i livets slut är mycket 
varierande. Det finns heller ingen möjlighet till dygnet-runtvak. Inom hemtjänst är inte 
heller alla undersköterskor (Vårdförbundets företräder inte vård- och omsorgspersonal 
ex. undersköterska eller vårdbiträde, men det ger en enorm påverkan på vår 
arbetsmiljö och patientens trygghet i dessa och många andra fall). Palliativa ombud 
utbildas (under ledning av sjuksköterskor) i omgångar men de hinner bytas ut och det 
blir ingen kontinuitet. Kommunens invånare ska ha rätt till en trygg och under bästa 
förutsättningar fridfull död. Det pratas mycket i media om förlossningsvården, även vid 
dödsögonblicket borde alla ha rätt till att ha någon hos sig, när anhöriga inte kan, finns 
eller orkar. Det borde också finnas större möjlighet till avlastning för anhöriga. I 
nuläget beviljas längre besök och tillsynsbesök där emellan. Men vak kan sällan 
garanteras. Alternativet är korttidsvistelse, men många vill vara hemma och det borde 
vara en rättighet att få dö hemma. På korttidsenhet kan inte heller vak garanteras, och 
platserna få. 
 
Det pågår också förändringsarbete i en omställning till personcentrerad vård, det är 
positivt och något vi välkomnar. Men det kommer att kräva resurser för att genomföra 
detta om det inte ska tumma på vår arbetsmiljö.  
 
Vårdförbundet har nu valt att säga upp det centrala avtalet HÖK-19. Efter utvärdering 
har Vårdförbundet sett att avtalet rörande prioritering av erfarna och särskilt 
yrkesskickliga inte har givit resultat i den utsträckning som vi önskat. Vårdförbundet 
ser ett fortsatt behov av att hålla i prioriteringen av erfarna och särskilt yrkesskickliga 
för att skapa möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och att öka lönespridningen.  
Stenungsunds kommun behöver därför ta med i sin budgetberedning att kommande 
avtal kommer att kräva en större satsning än tidigare år. Vi är glada att vara en 
prioriterad kategori i lönerna 2022, men tyvärr krävs det ytterligare åtgärder 
kommande löneår.  
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Vårdförbundet uppskattade att var fjärde medlem skulle omfattas av satsningen för 
särskilt yrkesskickliga i det nu uppsagda avtalet. Det skulle kunna generera 10 000 kr 
på tre år. Tyvärr var det inga sjuksköterskor i Stenungsunds kommun som kom upp i 
dessa nivåer, inte heller antalet som var uppskattat, något vi är övertygade om att det 
finns! 
 
Som det ser ut nu lönar det sig inte att vara anställd längre tid i kommunen. För att 
följa med löneutvecklingen är det bästa att byta arbetsgivare. Vi har ett stort problem 
med att erfarna sjuksköterskor ligger i nivå med nyanställda med kortare 
arbetslivserfarenhet. Där finns det en stor risk att förlora värdefull kompetens, något vi 
inte har råd med! 
 
Vill ni veta mer så träffar vi er gärna för att berätta mer om vårt arbete! 
 

VÅRDFÖRBUNDET  
Linda Rudén (Kommunal hälso- och sjukvård) 
Ann-Katrin Andersson (Kommunal hälso- och sjukvård) 
Lotta Tham-Fahlberg (Kommunal hälso- och sjukvård) 

Marie Mattsson (Barn- och elevhälsan) 

 

78



 

 
 

 2021-12-30 
 
 

 

Fysioterapeuterna 

Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm 

Besöksadress Vasagatan 48 
Telefon 08-567 061 00 

E-post kansli@fysioterapeuterna.se 
Webbadress www.fysioterapeuterna.se 
Bankgiro 727-1877 

  
 

Fysioterapeuternas yrkande inför löneöversynen 2023 
Fysioterapeuter är nödvändiga för en fungerande vårdkedja och säkerställer patienters 
behov av rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Vi är utbildade för att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom t.ex. fysisk aktivitet och det är även 
naturligt för oss att prata omkring övriga levnadsvanor. 
Vi har under året arbetat i skarpt läge pga Covid-19 med patienter i ordinärt boende, 
särskilt boende, funktionshinder, socialpsykiatri samt på korttidsenheten. Vi kunde 
snabbt ställa om vår verksamhet och anpassa oss efter de rådande restriktionerna och 
ändrade behovet som uppkom i samhället och verksamheterna. Utöver vårt arbete kring 
patienter med Covid-19 har vi kunnat hålla hög nivå i våra insatser till övriga 
patientgrupper. Vi arbetar aktivt och möjliggör för våra patienter att kunna bo kvar i 
sina hem så länge som möjlig samt komma hem från sjukhuset så fort de blir 
utskrivningsklara och minska dagar på sjukhus. 
I enighet med kommunens mål om minskat sjukfrånvaro utbildar vi personal i ergonomi 
och förflyttningsteknik för att minska arbetsrelaterade skador hos vårdpersonalen, öka 
säkerhet vid förflyttningar med eller utan hjälpmedel samt ge vårdtagarna möjlighet till 
att bibehålla sina funktioner så länge som möjligt. 
Fallprevention och arbete för att öka vårdtagarnas självständighet kan spara pengar för 
kommunen i form av minskat vårdbehov och minskad hemtjänst och det är i linje med 
kommunens mål om att minska antalet fallskador (personer som vårdats på sjukhus) 
bland personer 80+ samt om att den upplevda tryggheten hos de äldre ska öka. 
 
Vi ser oss som en viktig och självklar del av hemsjukvården i Stenungssunds 
kommun. Fysioterapeuterna anser att det är en negativ signal som kommunen 
förmedlar till medarbetare och chefer att fysioterapeuterna återigen inte är en 
prioriterad grupp när resten av hemsjukvård är det. 
 
Med tanke på rådande läge yrkar Fysioterapeuterna på att sjukgymnaster och 
fysioterapeuter ska vara en prioriterad grupp i årets löneöversyn och att individers 
utökade ansvarstagande under Covid-19 uppmärksammas särskilt.  
  
Professionen är autonom, vilket innebär självständigt ansvar för diagnos, behandling 
och utvärdering samt för professionens utveckling. Fysioterapeuterna yrkar att 
lönekartläggningsverktyget BAS vilket används som grund för analys av behov att 
prioritera olika grupper eller individer ses över med tanke på det ovannämnda ansvaret.  
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Fysioterapeuter yrkar att arbetsgivaren tillsammans med fackförbunden tar fram tydliga 
lönekriterier. Vi menar att en central del i dialogen, mellan chef och anställd, om lön är 
lönekriterierna. Det är därför av stor vikt att lönekriterierna är ”nedbrutna” till 
verksamhetsnivå och så nära som möjligt behandlar den vardag och det arbete som den 
anställde har. 
 
Fysioterapeuterna yrkar att det ska finnas en särskild pott budgeterad för att korrigera 
löneglidningar och snedsitsar (personal med låg lön och lång erfarenhet). Snedsitsar 
skall behandlas utanför avtalet. Handlingsplaner för snedsitsar ska presenteras för 
Fysioterapeuterna. 
 
Fysioterapeuter är en viktig profession inom dagens och framtidens hälso-och sjukvård 
men det är ett bristyrke. Fysioterapeuterna yrkar prioritering av erfaren och kompetent 
personal som väljer att stanna i Stenungssunds kommun i enlighet med bilaga 5 HÖK 
20. Det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom Stenungssunds kommun. Mångårig 
erfarenhet och anställning inom Stenungssunds kommun ska löna sig. 
 
För att Stenungssunds kommun ska kunna leva upp till satta mål om att rekrytera 
och behålla kompetent och erfaren personal anser Fysioterapeuterna att 
kompensation till löner ska avsättas inom budget.  
 
 
 
 
Liliya Melnykova Shafiee 
Fysioterapeuterna, Stenungsund 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

  
 
 
 
 
§ 70 Dnr: KS 2022/15 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå 2022 - Tema Trygghet och Trivsel 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa en god lednings- och 
styrningspraxis inom kommunala verksamheter och lagstadgat krav för skolverksamheter. 
Systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheterna kontinuerligt och systematiskt 
kartlägger, planerar, genomför, följer upp och utvecklar verksamheten. Arbetet utgår från 
verksamhetens behov och innebär både kvalitetssäkring och utveckling i relation till 
nationella och lokala mål. 

Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsunds kommun följer ett 
årshjul med tre övergripande teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser samt Trygghet och 
trivsel. Denna avrapportering gäller tema 3: Trygghet och Trivsel.  

Tema Trygghet och trivsel har sin utgångspunkt i lagkrav och styrdokument. Skollagen 
reglerar att utbildning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero. Vidare reglerar skollagen att elevhälsan ska bedrivas 
förebyggande och hälsofrämjande. Verksamhet förskola och fritidshem ska utformas på ett 
sådant sätt att barn och elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt god miljö. Samtliga 
skolformer har lärandemål i sina läroplaner kopplade till normer och värden. 
Arbetsmarknadsenheten, Enheten för nyanlända och Kultur och Fritid ska bedriva ett aktivt 
arbete för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling utifrån 
diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. 

Enligt Skollagen ska huvudmannen säkerställa ett målinriktat arbete för att förebygga 
kränkande behandling. Diskrimineringslagen reglerar aktiva åtgärder mot diskriminering. 
Med utgångspunkt i båda lagtexterna ska en plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och 
kränkande behandling upprättas och diarieföras för varje år och enhet inom 
skolverksamheterna.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

I Stenungsunds kommun är utredningar gällande kränkande behandling och diskriminering 
delegerade till ansvarig rektor. Kränkningsärenden anmäls i en särskild modul i kommunens 
skade- och tillbudsrapportering, kallad Skalman. 
Rapportering till huvudman sammanfaller med rapporteringen av tema Trygghet och trivsel 
och redovisas under respektive skolverksamhetsdel.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-01  
Bilaga 2022-06-01 Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 3 Trygghet och 
trivsel 2022  
 
 
Beslut skickas till 
henning.setterberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/15
2022-06-01

 
Henning Setterberg Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå - Tema Trygghet och trivsel 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa en god lednings- och 
styrningspraxis inom kommunala verksamheter och lagstadgat krav för skolverksamheter. 
Systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheterna kontinuerligt och systematiskt 
kartlägger, planerar, genomför, följer upp och utvecklar verksamheten. Arbetet utgår från 
verksamhetens behov och innebär både kvalitetssäkring och utveckling i relation till 
nationella och lokala mål. 

Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsunds kommun följer ett 
årshjul med tre övergripande teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser samt Trygghet och 
trivsel. Denna avrapportering gäller tema 3: Trygghet och Trivsel.  

Tema Trygghet och trivsel har sin utgångspunkt i lagkrav och styrdokument. Skollagen 
reglerar att utbildning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero. Vidare reglerar skollagen att elevhälsan ska bedrivas 
förebyggande och hälsofrämjande. Verksamhet förskola och fritidshem ska utformas på ett 
sådant sätt att barn och elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt god miljö. Samtliga 
skolformer har lärandemål i sina läroplaner kopplade till normer och värden. 
Arbetsmarknadsenheten, Enheten för nyanlända och Kultur och Fritid ska bedriva ett aktivt 
arbete för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling utifrån 
diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. 

Enligt Skollagen ska huvudmannen säkerställa ett målinriktat arbete för att förebygga 
kränkande behandling. Diskrimineringslagen reglerar aktiva åtgärder mot diskriminering. 
Med utgångspunkt i båda lagtexterna ska en plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och 
kränkande behandling upprättas och diarieföras för varje år och enhet inom 
skolverksamheterna.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/15
2022-06-01

I Stenungsunds kommun är utredningar gällande kränkande behandling och diskriminering 
delegerade till ansvarig rektor. Kränkningsärenden anmäls i en särskild modul i kommunens 
skade- och tillbudsrapportering, kallad Skalman. 
Rapportering till huvudman sammanfaller med rapporteringen av tema Trygghet och trivsel 
och redovisas under respektive skolverksamhetsdel.  
 
Beskrivning av ärendet 
I årets uppföljning av, och arbete med, tema Trygghet och trivsel, har verksamheterna 
exempelvis fokuserat på arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling, samt trygga mötesplatser. Nedan följer exempel från verksamheterna. 

Förskolan har arbetat vidare med mindre barngrupper inom satsningen Tidiga insatser och 
med att bryta traditionell lärkultur. Grundskolan har arbetat med att fördjupa kvaliteten i 
hantering och uppföljning av kränkningsärenden på samtliga enheter. Gymnasieskolan har 
arbetat med elevers delaktighet i framtagning av ordningsregler, hälsa för välbefinnande och 
en effektiv ärendegångskedja. Kompetens och utveckling har vidareutvecklat 
elevintroduktionen på Vuxenutbildningen och arbetat för ökad tydlighet för deltagarna på 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för nyanlända (EFN) kring organisation och 
förväntansbild. Kultur och Fritid har arbetat med trygga mötesplatser (fysiska-, sociala- och 
digitala-). 
 
För att möjliggöra en strategisk överblick presenteras verksamhetsuppföljningarna i en 
sammanställd huvudmannarapport, enligt bilaga.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Vidtagna åtgärder, utifrån vad som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet, väntas på 
aggregerad nivå få positiva effekter på barns kunskaper och utveckling, samt bidra till alla 
barns rätt till likvärdig utbildning. Detta genom att förvaltningen via kvalitetsdialoger och 
djupare analyser får fördjupad kunskap om den egna verksamheten och dess kvalitet. 
 
Juridiska bedömningar 
Systematiskt kvalitetsarbete definieras i Skollagen (2010:800) kap 4. 3–8§§. Diskriminering 
och arbetet för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling definieras i 
Diskrimineringslagen (2008:567), Arbetsmiljölagen (1977:1160) samt för skolverksamheterna 
i Skollagen (2010:800) kap 6. 10§. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om god utbildning, mål 5 om jämställdhet. 
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Henning Setterberg 
Utvecklingsledare 
 
Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 3 Trygghet och trivsel 
2022 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete1 är att säkerställa en god lednings- och 
styrningspraxis inom kommunala verksamheter och lagstadgat krav för skolverksamheter. 
Systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheterna kontinuerligt och systematiskt 
kartlägger, planerar, genomför, följer upp och utvecklar verksamheten. Arbetet utgår från 
verksamhetens behov och innebär både kvalitetssäkring och utveckling i relation till 
nationella och lokala mål. 

I Stenungsunds kommun har sektor utbildning valt att arbeta efter en gemensam 
kvalitetsmodell som lägger tyngdpunkt på analys, genom systematiska dialoger i hela 
styrkedjan. Modellen fungerar både som en styrkedja och som en stödkedja. Genom tydlig 
struktur och dialog involverar modellen all personal och synliggör systematiskt 
verksamheternas behov och utvecklingsområden. En gemensam kvalitetsmodell möjliggör för 
samverkansvinster, inom och mellan verksamheterna. Arbetet är utformat som ett årshjul med 
tre övergripande och integrerade teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser samt Trygghet 
och trivsel.2 Det systematiska kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och 
temaområdena syftar till att på djupet identifiera och åtgärda utvecklingsbehov. 
Uppföljningen sammanställs i en rapport tre gånger om året utifrån aktuellt tema, som efter 
genomförda analyser mynnar ut i konkreta åtgärder.  

Tema Trygghet och trivsel har sin utgångspunkt i lagkrav och styrdokument. 
Arbetsmarknadsenheten, Enheten för nyanlända och Kultur och Fritid ska bedriva ett aktivt 
arbete för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling utifrån 
diskrimineringslagen (2008:567) och arbetsmiljölagen (1977:1160). För skolverksamheterna 
reglerar skollagen (2010:800) att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Förskola och fritidshem ska 
utformas på ett sådant sätt att barn och elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt god 
miljö. Samtliga skolformer har lärandemål i sina läroplaner kopplade till normer och värden. 
Vidare reglerar skollagen att elevhälsan ska bedrivas förebyggande och hälsofrämjande. 
Skollagen slår fast att huvudmannen ska säkerställa att ett målinriktat arbete för att förebygga 
kränkande behandling sker. Diskrimineringslagen reglerar aktiva åtgärder mot 
diskriminering3. Med utgångspunkt i de båda lagtexterna ska en plan för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling upprättas och diarieföras för varje år och enhet 
inom skolverksamheterna. 

 
1 I rapporten förkortas systematiskt kvalitetsarbete vid vissa tillfällen till SKA. 
2 Tillsammans utgör temana en SKA-period/-cykel. 
3 Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagen innefattar även 
sexuella trakasserier. 
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Kränkande behandling definieras enligt skollagen som ”ett uppträdande som utan att vara 
diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet”.4 
Proposition 2005/06:38 slår även fast att för att klassas som kränkande behandling behöver 
kränkningarna vara märkbara och tydliga. Vidare ”måste det i dessa fall stå klart för den som 
utsätter någon för sådan kränkande behandling att han eller hon kränker personen i fråga”, 
om inte kränkningen är uppenbar.5  

Enligt Skollag (2010:800) 6 kap. 10§ är personal som får kännedom om att ett barn/en elev 
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att 
anmäla det till rektor. Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till 
huvudmannen som är skyldig att utreda händelsen. Motsvarande skyldighet inträder då ett 
barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen. I Stenungsunds kommun är utredningar gällande kränkande behandling 
och diskriminering delegerade till ansvarig rektor. Kränkningsärenden anmäls i en särskild 
modul i kommunens skade- och tillbudsrapportering, kallad Skalman.6  
Rapportering till huvudman sammanfaller med rapporteringen av tema Trygghet och trivsel 
och redovisas under respektive skolverksamhetsdel.  

Trygghet och trivselrapporten är en sammanställd uppföljning för hela sektorn och möjliggör 
därmed en strategisk överblick. 
 
Elisabeth Andreasson,  
Sektorchef sektor utbildning 
  

 
4 Skollag (2010:800) 6 kapitlet 3§. 
5 Prop. 2005/06:38 s.137. 
6 Observera att det är ärenden och inte elever som anmäls i systemet. Statistiskt innebär det att det kan vara flera 
anmälningar som rör en och samma elev(-er). 
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Läsguide 
Rapporten har följande ordningsföljd: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kompetens och 
utveckling, samt Kultur och Fritid. Avslutningsvis förs en sektorövergripande diskussion med 
övergripande utmaningar och åtgärder.  

 
 
 
Varje verksamhetsområde inleds med en uppföljning som består av;  

 

› de utmaningar och åtgärder som verksamheten har arbetat med sedan föregående års 
tema, i det här fallet Trygghet och trivsel 2021. (Dessa utmaningar och åtgärder är 
listade i en tabell).  

› de eventuella utmaningar och åtgärder som verksamheten identifierat i Mål och 
resultat 2021 och Lärandeprocesser 2022 som ska följas upp i Trygghet och trivsel 
2022.  

Åtgärderna bedöms antingen vara genomförda eller pågående. En genomförd åtgärd innebär 
att utmaningen inte längre kvarstår, eller att åtgärden blivit en naturligt integrerad del av den 
ordinarie verksamheten. 

Efter uppföljningen följer en nulägesanalys utifrån verksamhetens kvalitetsdialoger och 
kvalitetsanalyser.  
Det är denna nulägesanalys tillsammans med det som framkommer i uppföljningen av tidigare 
utmaningar och åtgärder, som ligger till grund för att identifiera aktuella utmaningar och 
åtgärder. Dessa förklaras och listas avslutningsvis under rubriken Identifierade utmaningar 
och planerade åtgärder. Förkortningar som används förklaras i fotnoter i den löpande texten. 
 

Rubriksättningen för varje verksamhetsområde är: 

Verksamhet 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder (tabell) 
2. Nulägesanalys 
3. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder (tabell) 
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Förskolan 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

En utmaning som identifierades i Trygghet och trivsel 2021, i samband med analysen av 
Göteborgsregionens (GR) regiongemensamma enkät för förskola och pedagogisk omsorg 
(”Vårdnadshavarenkäten”), var att vårdnadshavare till pojkar generellt sett skattade indexet 
Normer och värden någon/några procentenheter lägre än vårdnadshavare till flickor år 2020 
och 2021. Analysen av årets enkät (2022) redovisas i nulägesanalysen, där det konstateras att 
trenden från 2020 håller i sig7. Regionresultatet för GR följer samma trend. Förskolan 
kommer att göra ett omtag av sin orsaksanalys för att finna lokala- samt (eventuellt) regionala 
förklaringar till trenden. I enkätresultatet 2021 hade vissa frågor en hög andel Vet ej-svar, 
exempelvis: Jag upplever att barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, 

 
7 I och med att enkäten reviderades 2020 är jämförelser längre bak i tiden inte möjligt. 

Trygghet och trivsel 2021, Förskolan 

Utmaningar Åtgärder Status 
• Vet ej svar i GR:s 

vårdnadshavarenkät 
och något lägre 
uppgivna siffror av 
vårdnadshavare till 
pojkar.  

a. Undersöka orsaker bakom höga Vet ej svar och lägre 
uppgivna siffror av vårdnadshavare till pojkar i GR:s 
vårdnadshavarenkät. 

a) Pågår *Omtag 

• Barns delaktighet och 
trygghet i leken. 

b. Kompetenshöjande insatser i lekresponsiv 
undervisning. 

b) Genomförd* 
*Arbetet ingår numera 
i den pågående 
satsningen Tidiga 
insatser.  

• Händelser barn emellan 
som inte klassas som 
kränkande behandling.   

c. Se över möjligheten till dokumentation och 
uppföljning av händelser barn emellan som inte 
innefattar en kränkningsanmälan i Skalman.  

c) Pågår  

• I vissa fall mindre 
fokus på aktiva 
åtgärder riktade mot 
personal och 
verksamhet i planerna 
mot kränkande 
behandling och 
diskriminering.  

d. Fortsatt samverkan enheterna emellan rörande 
framtagning av planer mot kränkande behandling 
och diskriminering. 

d)  Pågår *Omtag 

• Orosanmälningar 
socialtjänsten. 

e. Kompetenshöjande insatser av Socialtjänsten och 
Centrala barn- och elevhälsan, samt framtagning av 
verksamhetsövergripande rutin för anmälningar till 
Socialtjänsten. 

f. Fortsatt utveckling av BBM. 

e-f) Pågår 
*Långsiktigt arbete, 
flera delar 
genomförda. 
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etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Detsamma gäller för årets enkät 
(2022), vilket behöver analyseras vidare.  

Hösten år 2021 samlades arbetet med att utveckla lekresponsiv undervisning (LRU) i 
satsningen Tidiga insatser. Samtliga enheter ska med i satsningen som består av en rad 
insatser; mindre barngrupper, tydliggörande pedagogik, språkutveckling och lekresponsiv 
undervisning. Arbetet med kompetensutveckling, erfarenhetsspridning och uppföljning följer 
en gemensam struktur, vilket beskrevs i Lärandeprocesser 2022. Enheterna befinner sig i ett 
implementeringsskede och har kommit olika långt i satsningen. Vissa enheter har fått 
ekonomiskt stöd för att kunna öka personaltätheten och på så vis skapa mindre barngrupper, 
vilket gynnsamt påskyndat pedagogisk- och didaktisk utveckling. Enheterna kopplas på i 
enlighet med en ekonomisk fyraårsplan. Den gemensamma kompetensutvecklingsstrukturen 
”Nätverksmåndagar” har, i samarbete med Centrala barn- och elevhälsan, riktade insatser mot 
Tidiga insatser och LRU. Förskolan får även stöd genom LRU-nätverket på Göteborgs 
Universitet. Utifrån enheternas behov har vissa enheter valt att fokusera särskilt på LRU, 
genom att göra det till ett prioriterat mål för enheten och knyta aktionsforskningsfrågor till 
målet. I detta arbete har enheterna identifierat behov av att utöka kunskapen och arbeta för att 
bli bättre lekare, i syfte att i högre utsträckning identifiera och respondera i leksituationer för 
att utveckla lärandet.  

I Trygghet och trivsel 2021 problematiserade 
förskolan dokumentation av kränkningar barn 
emellan. Verksamheten menar att barn i 
förskoleåldern inte har den kognitiva förmåga 
som krävs för att förstå att deras handlingar 
kränker andra. Handlingen är därmed inte en 
medveten handling i syfte att kränka och bör 
därför inte klassas som kränkande behandling 
i lagens mening. Modulen i ”Skalman” 
möjliggör att rektor, efter genomförd utredning, bedömer att ärendet inte innefattar kränkande 
behandling, vilket verksamheten ser som positivt. Samtidigt finns det fortsatt kritik till 
huruvida anmälningar gällande kränkande behandling barn emellan är nödvändigt i de fall där 
det redan innan genomförd utredning är tydligt att ärendet inte kommer att bedömas som 
kränkande behandling. Under SKA-perioden har förskolan och sektorn ännu inte funnit 
alternativa vägar för dokumentation och verksamheten kommer således att fortsätta undersöka 
alternativ som kan ersätta anmälningar i Skalman. Förskolan kommer även att ta ett omtag i 
att ta fram Rutin för hantering av kränkningar i förskolan, samt revidera enheternas planer för 
aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling, så att de överensstämmer med 
rutinen. 

Under SKA-perioden har Centrala barn- och elevhälsan och Socialtjänsten genomfört 
kompetenshöjande insatser för personalen angående orosanmälningar. Förra året (2021) 
planerade förskolan att ta fram en verksamhetsövergripande rutin för orosanmälningar, något 
som verksamheten kommer att ta ett omtag kring under kommande SKA-period. 

För att definieras som kränkande behandling enligt 
Skollagen (2010:800) krävs att handlingen kränker barnets 
värdighet och att barnet anser sig ha blivit kränkt. 
Proposition 2005/06:38 slår även fast att för att klassas som 
kränkande behandling behöver kränkningarna vara 
märkbara och tydliga. Vidare ”[…]måste det i dessa fall stå 
klart för den som utsätter någon för sådan kränkande 
behandling att han eller hon kränker personen i fråga”, om 
inte kränkningen är uppenbar.

95



 
 

9 
 

Bilaga Dnr KS 2022/15
2022-06-01

Barnets bästa möte (BBM) lyftes redan i Trygghet och trivsel 2020, då som ett lokalt initierat 
pilotprojekt i samarbete med Centrala barn- och elevhälsan, i syfte att stärka barns trygghet 
och trivsel och sätta fokus på ett salutogent förhållningssätt. Sedan dess har arbetssättet spridit 
sig och är nu ett naturligt forum på de flesta enheter. Forumet möjliggör kritisk granskning av 
den egna verksamheten genom gemensam reflektion och utgör således underlag för 
enheternas analys i SKA. Verksamheten kommer att fortsätta utveckla BBM. 

2. Nulägesanalys 
Förskolan har i årets tema Trygghet och trivsel fokuserat på:  

› Bryta traditionell lärkultur 
› Tidiga insatser – Trygghet och trivsel 
› Analys av Göteborgsregionens regionsgemensamma enkät för förskola och 

pedagogisk omsorg 2022  
› Stängning av Hasselbackens förskola 
› Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 

Bryta traditionell lärkultur 
I kvalitetsdialogerna belyste några enheter den stora variation som finns bland personalens 
kunskapssyn. Förskolan består av olika professioner som samverkar, med olika lång 
yrkeserfarenhet. Som verksamhet har förskolan förändrats i grunden; från en förskola för 
omsorg till en förskola för lärande. Förskolan är dessutom mitt i flera aktuella pedagogiska- 
och didaktiska utvecklingsprocesser, (såsom i Tidiga insatser) och har arbetat för att få till en 
stabil grundbemanning på grund av Covid-19 pandemin. Det kan således tolkas som helt 
naturligt fenomen att synen på kunskap och lärande varierar bland personalen. Under våren 
genomförde förskolan en personalenkät, som en del av Tidiga insatser, där det framkom att 
variationerna framför allt skiljde sig mellan enheter och barngrupper och inte mellan tid i 
yrket och yrkesroller. I resultatet bekräftades rektorernas bild av variation bland personalens 
uppfattningar och tankar, där en traditionell syn på lärande var framträdande i vissa frågor.   

En traditionell kunskaps- och lärandesyn grundar sig i en avvaktan av barns mognad, där den 
vuxna ska stödja, men inte störa, barns utvecklingsprocesser. Aktuell läroplan (Lpfö18) 
bygger på en annan logik, där barns lärande och utveckling sker genom en aktiv process i 
samspel med, och till stora delar villkorat av, sin omgivning. Lek och lärande är således inte 
två separata processer, utan integrerade med varandra. Lekresponsiv undervisning, som har 
sina rötter i ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, föreskriver exempelvis att leken möjliggör 
lärandesituationer genom medvetna insatser från personalen. För att lyckas kvalitetssäkra 
verksamheten gentemot styrdokumenten och få önskvärd progression i satsningen Tidiga 
insatser, krävs en gemensam förståelse för läroplanens intentioner och kompetensutveckling i 
hur olika agerande påverkar barns lärande och utveckling.  

Satsningen medför organisationsförändringar på enhetsnivå och ett tydliggörande av 
personalens roll. Satsningen har även aktiverat flera medledare som drivkraft i 
utvecklingsarbetet, såsom förste förskollärare och specialpedagoger. I Lärandeprocesser 2022 
identifierades behovet på sektornivå att arbeta för positiva lärandeidentiteter. Förskolan ser 
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flera kopplingar mellan personalens kunskapssyn och utvecklandet av positiva 
lärandeidentiteter, något som förskolan kommer att arbeta vidare med under SKA-perioden. 

Tidiga insatser – Trygghet och trivsel 
På Centralt arbetsgruppsmöte den 8 juni 2022 fick rektorerna och förste förskollärarna ge en 
analysbild från sin respektive enhet. Analysbilden visade på vilken progression som blivit 
synlig. Utöver förändrat arbetssätt, lyftes effekter på barnens lärande, trygghet och trivsel. 
Personal som tidigare arbetat med flera kollegor och barn i stora grupper, hade nu blivit varse 
om fördelarna med undervisning och utbildning i mindre sammanhang. Mindre barngrupper 
möjliggjorde för personalen att följa barns intresse och ge adekvata utmaningar i större 
utsträckning. En rektor citerade personalen att mindre barngrupper medfört att ”varje barn får 
ett undervisningstillfälle mer under dagen”. Upplevelsen var att barnen vågade prata mer, 
vilket bidragit positivt till barnens språkliga- och personliga utveckling. Arbetet med 
tydliggörande pedagogik hade bidragit till ökad trygghet för barnen att kunna förutse 
förskoledagens innehåll, utformning och vilka vuxna som fanns på plats. Barnen fick på så vis 
ökat inflytande över dagen.  

Mindre barngrupper är inte ett nytt fenomen, utan något som förskolan arbetat med tidigare i 
olika utsträckning. Rektorerna uppgav dock att det var först i och med satsningen som 
utvecklingsarbetet tog fart på allvar. Den främsta utmaningen med mindre barngrupper är 
personalfrånvaron, enligt rektorerna, där bortfall påverkar organiseringen. Några rektorer 
problematiserade även lokalernas utformning som är anpassade efter ett avdelningstänk, i 
stället för barngruppstänk. Arbete pågår med att utforska förskolans lärmiljöer, både inne- och 
utomhusmiljön, för att skapa ännu bättre förutsättningar för organisering i mindre 
barngrupper.   

Analys av Göteborgsregionens regionsgemensamma enkät för förskola och pedagogisk 
omsorg 2022  
Vårdnadshavarenkäten består av fem olika index (frågeområden)8 med varierande antal frågor 
inom varje index. För att kunna fördjupa sina uppföljningar har förskolan delat upp frågorna 
efter temaområdena i SKA, där majoriteten av frågorna ligger i Trygghet och trivsel. Frågor 
om barns lärande och utveckling följs upp närmare i Mål och resultat och Lärandeprocesser.  

Svarsfrekvensen är och har varit en utmaning för förskolan, något som har påverkats i negativ 
riktning av Covid-19 pandemin. I årets enkät (2022) hade endast 51% av vårdnadshavarna 
svarat, jämfört med 60% år 2021.  

 
8 Index: Normer och värden, Värdegrund och uppdrag, Omsorg, utveckling och lärande, Barns inflytande och 
delaktighet, Förskola och hem, samt Helhetsomdöme.  
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Som visas i diagrammet ovan följer kommunens förskolor indexmedelvärdet för regionen. 
Inom indexet Normer och värden och Förskola och hem återfinns tre av de frågorna som fått 
högst betyg i enkäten: 
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Nedanstående diagram jämför medelvärde över tid, för frågorna som följs upp inom tema 
Trygghet och trivsel, sedan enkätens revidering 2020. 
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Förteckning över frågor i diagrammet
a) Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan
b) Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan
c) Jag upplever att mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan
d) Jag upplever att personalen bemöter mitt barn på ett sätt som passar barnet
e) Jag upplever att förskolan stimulerar barnens samspel i grupp
f) Jag upplever att mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och 

respektera varandra
g) Jag upplever att barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller funktionsnedsättning
h) Jag upplever att förskolan ger det stöd som mitt barn behöver
i) Jag upplever att förskolan ger den stimulans som mitt barn behöver
j) Jag upplever att mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande
k) Jag upplever att mitt barns förskola har en innemiljö som är inspirerande och inbjudande
l) Jag upplever att förskolan arbetar med att barnen oavsett könstillhörighet ges samma möjligheter, att pröva 

och utveckla vad de är bra på och vad de är intresserade av
m) Jag upplever att förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter
n) Jag upplever att förskolan tar hänsyn till mitt barns behov och intressen
o) Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt barn, till exempel om 

barnets mående, familjesituation eller utveckling
p) Jag upplever att utvecklingssamtalet ger mig möjlighet till en god dialog kring mitt barns trivsel, 

utveckling och lärande
q) Jag upplever att jag känner mig välkommen att ställa frågor och komma med synpunkter
r) Jag känner mig trygg med att mitt barn blir väl omhändertaget på förskolan.
s) Jag är nöjd med mitt barns förskola.
t) Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare.
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Störst nedgång har fråga j). ”Jag upplever att mitt barns förskola har en utemiljö som är 
inspirerande och inbjudande”. 12% har angett en etta eller två (=Instämmer inte (alls)) och 
13% en trea (=Varken eller). Utomhusmiljön som lärandemiljö är något som förskolan 
identifierat i Tidiga insatser och som verksamheten kommer att arbeta vidare med. På frågan 
”Jag upplever att mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan”, har 3% angett 
en etta eller två och 5% en trea. Detta är ett bättre resultat än förskolan befarat med hänsyn till 
pandemin och utmaningarna med stabil grundbemanning. Enheternas 
personalorganiseringsarbete anses således ha givit positiv effekt.  

Likt tidigare enkätresultat (2020 och 2021) har vårdnadshavare till pojkar ett lägre 
indexmedelvärde för Normer och värden och Helhetsomdöme, än vårdnadshavare till flickor. 
Precis som föregående år har vissa frågor en hög andel Vet ej-svar, exempelvis: Jag upplever 
att barnen ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller funktionsnedsättning (21%). På frågan; ”Jag upplever att mitt barn får använda digitala 
verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” har 39% svarat Vet ej. Förskolan 
upplever att de arbetar med dessa frågor och att de har försökt att visualisera arbetet på 
verksamhetens digitala plattform Unikum, och via samtal. Trots detta verkar flera 
vårdnadshavare osäkra, vilket kan bero på en känsla av bristande insyn. Det är möjligt att 
Covid 19-pandemin har haft en negativ påverkan på vårdnadshavares upplevelse av insyn i 
verksamheten.  

Förskolan kommer att göra ett omtag i att försöka höja svarsfrekvensen och undersöka orsaker 
bakom resultatskillnaderna mellan vårdnadshavare till pojkar och flickor, samt till Vet ej-
svaren. 

Stängning av Hasselbackens förskola 
Till sommaren (2022) planeras Hasselbackens förskola att stängas. Verksamheten arbetar för 
att säkerställa kvalitet i organisering och förflyttning av personal och barn i samråd med 
vårdnadshavare. Under kvalitetsdialogerna diskuterade rektorerna vikten av att säkerställa att 
beprövad erfarenhet och lärande från Hasselbackens arbetssätt och kultur, sprids och 
förankras bland övriga verksamheter. En grundsten i Hasselbackens arbetssätt är arbetet med 
flerspråkighet och språkutveckling. Arbetet utgår från ett årshjul hämtat från boken 
Flerspråkighet – Alla barn, alla språk, alla dagar! av förskolläraren och språkutvecklaren 
Mahroo Khousravi.9 Tolk används regelbundet i verksamheten, både vid planerade tillfällen 
och vid spontana samtal. Översättningsappar såsom Google Translate och Say Hi används 
tillsammans med bildstöd under de spontana samtalen. En väsentlig faktor i förskolans 
förhållningssätt är etablering av relation och öppen kommunikation mellan förskola och hem. 

Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 
Under perioden 19 augusti 2021 till 9 juni 2022 inkom totalt 16 anmälningar i förskolan, 3st 
bland åldrarna 1-3år och 13st bland åldrarna 4-5år.10 I ett ärende uppges personal eller annan 
vuxen vara den som utfört kränkningen. Ärendet kan inte kopplas till någon av 
diskrimineringsgrunderna. 15 ärenden är utredda och avslutade. Två av ärendena bedöms efter 

 
9 För mer information, se länk: Flerspråkighet - Alla barn, alla språk, alla dagar - Natur & Kultur (nok.se) 
10 Statistik framtagen i Skalman 2022-06-10. 
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utredning vara kränkande behandling. Det ena ärendet avser en treåring som fysiskt har tagit 
tag i ett annat barn, vilket avvärjts av personal. Det andra ärendet avser ett barn som blivit 
tillfälligt instängd i ett skåp av ett femårigt barn som lekt soldat och i leken försökt fängsla 
barnet. Verksamheten bedömer att dessa ärenden inte är kränkningsärenden utan snarare 
bristande tillsyn. Barn skiftar mellan fantasidimensioner och verklighet, vilket gör att vuxnas 
deltagande i leken, samt tillsynsansvar blir centralt.  

 
Diagrammet ovan visar antal ärenden under perioden, fördelat efter juridiskt kön. 
Fördelningen visar att det är fler registrerade ärenden på utsatta pojkar än flickor.  
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3. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån uppföljningen och nulägesanalysen har verksamheten identifierat aktuella utmaningar 
och åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. De identifierade 
utmaningar är:  

› GRs Vårdnadshavarenkät 
› Tidiga insatser – Trygghet och trivsel 
› Hantering och dokumentation av kränkningsärenden 
› Orosanmälningar Socialtjänsten 

GRs Vårdnadshavarenkät 
Vårdnadshavarenkäten utgör ett underlag i förskolans analyser inom det systematiska 
kvalitetsarbetet och möjliggör regionala jämförelser. Förskolan kommer verka för att öka 
svarsfrekvensen och minska andel Vet ej-svar i enkäten, genom att undersöka eventuella 
orsaker bakom – och sätta in åtgärder. Förskolan kommer även att se över lokala- och 
(eventuella) regionala orsaker bakom lägre uppgivna siffror av vårdnadshavare till pojkar för 
indexen Normer och värden, samt Helhetsomdöme.  

Tidiga insatser - Trygghet och trivsel  
I enheternas redogörelser i nulägesanalysen belystes vikten av organisering av mindre 
barngrupper/mindre sammanhang för barnen, för ökad trygghet och förutsättningar för 
lärande. Arbetet pågår inom ramen för Tidiga insatser med att fortsätta att skapa 
förutsättningar för organisering i mindre barngrupper, samt erbjuda kompetenshöjande 
insatser och erfarenhetsspridning i syfte att främja en gemensam förståelse för läroplanens 
(Lpfö18) intentioner och tydliggöra förväntningar på personalens pedagogiska roll. 

Hantering och dokumentation av kränkningsärenden 
Vid genomgång av kränkningsärenden bekräftas förskolans bild av att kränkningsärendena 
snarare handlar om tillsynsuppdrag och verksamhetens organisering, än händelser barn 
emellan. Verksamheten undersöker därför vidare alternativa vägar för hantering av ärenden i 
stället för anmälningar i Skalman. Förskolan planerar att ta fram Rutin för hantering av 
kränkningar i förskolan och revidera enheternas Planer för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling, så att de överensstämmer med rutinerna. 

Orosanmälningar Socialtjänsten 
Förskolan kommer att göra ett omtag i att ta fram en verksamhetsövergripande rutin för 
anmälningar till Socialtjänsten, samt fortsätta arbetet med kompetenshöjande insatser i 
samarbete med Socialtjänsten och Centrala barn- och elevhälsan kring orosanmälan, samt 
fortsätta utvecklingen och spridningen av BBM. 
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Utmaningar Åtgärder Följs upp i 
› GRs 

Vårdnadshavarenkät 
• Undersöka orsaker bakom, och arbeta främjande mot; 

låg svarsfrekvens, hög andel Vet ej-svar och lägre 
uppgivna siffror av vårdnadshavare till pojkar för 
indexen Normer och värden och Helhetsomdöme. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Tidiga insatser – 
Trygghet och trivsel 

• Fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för 
organisering i mindre barngrupper. 

• Kompetenshöjande insatser och erfarenhetsspridning 
inom ramen för Tidiga insatser för gemensam förståelse 
för läroplanens (Lpfö18) intentioner och förväntningar 
på pedagogers pedagogiska roll.  

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Hantering och 
dokumentation av 
kränkningsärenden 

• Undersöka alternativa vägar att hantera ärenden än att 
anmäla i Skalman. 

• Ta fram Rutin för hantering av kränkningar i förskolan. 
• Revidera enheternas Planer för aktiva åtgärder mot 

diskriminering och kränkande behandling, så att de 
överensstämmer med rutinerna. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Orosanmälningar 
Socialtjänsten 

• Framtagning av verksamhetsövergripande rutin för 
anmälningar till Socialtjänsten. 

• Fortsatta kompetenshöjande insatser i samarbete med 
Socialtjänsten och Centrala barn- och elevhälsan kring 
orosanmälan. 

• Fortsatt utveckling av BBM. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 
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Grundskolan 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

För att stärka kunskapen om lagstiftningen kopplad till skolornas planer för aktiva åtgärder 
mot kränkande behandling och diskriminering, samt anmälningar av kränkningar, har 
kompetensutvecklingsinsatser genomförts på varje enhet. Erfarenhetsutbyte har skett mellan 
rektorer i ledningsgruppen och som en del av de verksamhetsövergripande kvalitetsdialogerna 
samt på ledningsmöten. Verksamhetschef har besökt samtliga skolenheter och föreläst om 
innebörden av diskriminering enligt diskrimineringslagen och kränkande behandling i 
skollagens mening. Kompetensutvecklingen har även omfattat arbetet med aktiva åtgärder för 
att förebygga och förhindra kränkningar, samt arbete med åtgärder i enskilda fall. Detta har 

Trygghet och trivsel 2021, Grundskolan 

Utmaningar Åtgärder Status 
• Kunskap om 

kränkningar och 
hantering av 
kränkningsärenden. 

• Åtgärder mot 
kränkningar i enskilda 
fall.  

a. Kompetensutvecklingsinsatser med fokus på 
kränkningsärenden (anmälan, utredning, åtgärder 
och uppföljning). 

b. Fördjupad analys och uppföljning av 
kränkningsärenden och åtgärder i enskilda fall. 

c. Utveckla kuratorernas uppdrag som medledare i 
tema Trygghet och trivsel. 

a-c) Pågår 

• Kommunikation med 
vårdnadshavare om 
kränkningar 

d. Information till vårdnadshavare om skolans uppdrag 
och arbete mot kränkningar. 

d) Avvaktad  

• Kartläggningar i 
verksamheten inför 
planering av aktiva 
åtgärder.   

e. Dialog i ledningsgruppen inför nästkommande tema 
Trygghet och trivsel med fokus på underlag för 
kartläggningar och uppföljning av aktiva åtgärder.   

e)  Pågår  

• Planerade och 
genomförda åtgärder 
och uppföljning av 
dem. 

f. Uppföljning av genomförda aktiviteter för studiero. f)  Pågår 

• Skillnader mellan 
flickor och pojkars 
upplevda trygghet på 
högstadiet i regionala 
enkäter. 

g. Fördjupade analyser av skillnader mellan flickor och 
pojkars upplevelse av trygghet i åk 7-9. 

g)  Pågår 

Förtydligande: När begreppet kränkningar används i texten innefattar detta trakasserier enligt 
diskrimineringslagen och kränkande behandling i skollagens mening. Utifrån lagtext används 
aktiva åtgärder för att definiera främjande och förebyggande åtgärder som ett systematiskt och 
målinriktat arbete i verksamheten och åtgärder i enskilda fall när åtgärder riktar sig till enskilda 
elever för att förhindra kränkningar.  
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innefattat implementering av reviderade rutiner för hantering av ärenden i enskilda fall 
(anmälan, utredning, åtgärd och uppföljning) i kommunens ärendehanteringssystem 
Skalman. Verksamhetschefens föreläsningar om diskriminering och kränkande behandling har 
följts upp på enheterna på exempelvis APT.  

Arbetet med studiero har fortsatt ute på enheterna utifrån komplexiteten i begreppet och vad 
elever själva lägger för innebörd i ordet när de uppger vad som skapar eller hindrar studiero. 
Förutom uppföljning av Skolinspektionens enkät har flera av enheterna genomfört egna 
enkäter för att kartlägga elevernas upplevelser av trygghet och studiero. I uppföljningen av 
genomförda aktiviteter för studiero framkommer att alla skolor arbetar aktivt med aktiviteter 
för studiero och trygghet med fokus på att involvera all personal i arbetet. Fokus har även 
legat på att skapa gemensamma rutiner för hur målen för trygghetsarbetet sätts upp, samt 
skapa forum och regelbunden tid för uppföljning. Flera enheter har fokuserat på det 
pedagogiska ledarskapet i klassrummet i arbetet med att utveckla undervisning vilket också 
påverkar trygghet och studiero. 

Nedan följer några enhetsspecifika exempel för hur skolorna arbetat med trygghet och 
studiero.  

Kristinedalskolan har utarbetat ett enhetsövergripande team kring trygghet och trivsel som 
omfattar Kristinedalskolan F-6, Kristinedalskolan 7-9, Grundsärskolan och Resursskolan. I 
teamet ingår kuratorer, specialpedagoger, socialpedagoger och rektorer.  

Kristinedalskolan F-6 har som ett resultat från förra årets analys arbetat aktivt med elever i 
årskurs 4 med fokus på bland annat normer och värdegrundsarbete. Skolan har genomfört en 
intern trygghetsenkät där de kan utläsa en viss positiv ökning både i åk F-3 och åk 4-6 i 
elevernas svar om upplevelsen av trygghet i skolan. Skolans analys visar att vuxnas närvaro i 
skolans korridorer har haft en positiv inverkan på elevernas upplevelser av trygghet samt 
skolans arbete med ”Bästa rasten” som inneburit att vuxnas närvaro och engagemang i 
aktiviteter ökat. Som en framgångsfaktor lyfts skolans arbete med att ta fram prioriterade mål 
utifrån Ledarskap i klassrummet. Målen är framtagna för att öka närvaro och måluppfyllelse 
och syfta till att skapa tydlighet, känsla av sammanhang och trygghet, vilket ger eleverna 
förutsättningar för koncentration och lärande. Målen innefattar en placeringstruktur i 
klassrummet med en grundplacering för eleverna som ska vara synlig/tillgänglig och en 
arbetsplacering som undervisande lärare vid behov kan använda för att styra vem som ska 
sitta i grupprum eller studera på annan plats. Målen innefattar även mobilfri undervisning och 
lektionsstruktur som innebär att lektionens syfte, mål och upplägg tydliggörs för eleverna vid 
lektionsstart.   

Kristinedalskolan 7-9 har genomfört en egen trivselenkät där det går att utläsa att upplevelsen 
av trygghet är lägst i årskurs 9 och att elever bland annat uppgett att de upplever minskad 
trygghet i korridorer och i anslutning till idrottslektioner. Kristinedalskolan har utifrån 
analyserna av enkäten utformat aktiva åtgärder med målet att öka elevers upplevelser av 
trygghet och minska förekomsten av kränkningar i anslutning till och under lektionerna och 
rasterna. Bland annat genom att synliggöra personal på skolan, ha fasta klassrumsplaceringar, 
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mobilfri undervisning och arbete med Mentorer i våldsprevention (MVP)11 . Vidare har 
skolan arbetat med att göra genomgångar av trygghetsenkäten på klassnivå, som mentorerna 
har ansvarat för att genomföra. Mentorerna har dokumenterat klassens tankar och förslag vid 
dessa genomgångar och sammanställt dessa. Denna dokumentation bearbetas av Teamet för 
Trygghet och Trivsel som tillsammans med elevråd och pedagoger planerar aktiva åtgärder 
för en tryggare skola kommande läsår. 

Kyrkenorumskolan har under året arbetat med trivselregler som är utformade av såväl 
personal som elever för att främja trygghet och studiero, samt arbetat med att skapa 
lektionsstruktur och handledning till lärare av specialpedagoger. 

Ekenässkolan har arbetat aktivt i alla klasser med värdegrundsarbete och med att förbättra 
språkbruket mellan elever samt ökat vuxennärvaron i korridorer, busshållplatser och vid 
förflyttningar mellan lektioner. Vidare har Ekenässkolan fört samtal på elevråd och i 
utvecklingssamtal om begreppet studiero och dess innebörd och arbetat med rutiner för 
insamling av mobiltelefoner, samt arbetat med lektionsstruktur och tydliggörande pedagogik. 

Stora Högaskolan 7-9 har genomfört och arbetat med en egen trygghetsenkät. Utifrån 
underlaget har enheten identifierat behov av att arbeta med normer och språkbruk, ”skojbråk” 
och jargong. De har också arbetat med vuxennärvaro för att skapa trygghet. De har haft en 
föreläsning om kränkningar på nätet. Stora Högaskolan har utifrån identifierade behov 
planerat åtgärder med att göra ett ordentligt omtag angående mobilförbud på lektionstid, 
fortsätta arbetet med MVP i åk 7, tydliggöra nyanställd socialpedagogs roll, öka lärarnas 
schemalagda tid med eleverna med 30 min/vecka, samt organisera ett större café och 
ordentligt uppehållsrum. 

Stenungskolans analys av sin interna trygghetsenkät visade att platser som eleverna upplever 
som otrygga på skolan är toaletter, omklädningsrum, korridorer men även uppehållsrummet 
Navet, med den trängsel som ibland uppstår där. Cirka hälften av alla elever på skolan 
upplever att det är ett tråkigt språkbruk på skolan. Det negativa språkbruket upplever eleverna 
främst sker under lektionstid och rasttid, vilket innebär att skolan har goda chanser att påverka 
det som sker. Stenungskolan har utifrån resultaten av trygghetsenkäten arbetat förebyggande 
med nätvett, MVP, trygghetsvandringar, klassrumsplacering, mobilfria lektioner och 
rastaktiviteter. Ett åtgärdande arbete för att stärka flickors trygghetskänsla har skett i form av 
arbete enligt DISA-modellen, där flickor i årskurs 7 genomfört utbildning tillsammans med 
skolsköterska. Stenungskolan har även arbetat åtgärdande genom resursförstärkning på vissa 
lektioner och arbetat med värdegrundsarbete mot rasism. 

Föregående års analyser av Skolinspektionens elevenkät visade skillnader mellan pojkar och 
flickors upplevelse av trygghet i årskurs 9. I nulägesanalysen nedan kommer resultaten från 
GR-enkäten i både årskurs 5 och 8 att redovisas. 

I förra årets analys av skolornas planer för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling noterades att skolorna genomför en uppsjö av kartläggningar i sina verksamheter 

 
11 Mentorer i våldsprevention (MVP) är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns 
och killars våld, framtagen av riksorganisationen MÄN.  
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och utifrån kartläggningarna planerar ett stort antal aktiva åtgärder. Inför årets analyser har 
ledningsgruppen genomfört en dialog i syfte att sortera och begränsa antalet kartläggningar 
och aktiva åtgärder. Detta för att kunna genomföra kartläggningar, aktiva åtgärder och 
uppföljningar med en högre kvalitet. Årets analys visar att omfattningen av kvantitativa 
underlag fortfarande är överrepresenterat och kvalitativa analyser behöver utvecklas och 
fördjupas i högre grad. Detsamma gäller uppföljningar av aktiva åtgärder. 

I Trygghet och trivsel 2021 planerades åtgärden att informera vårdnadshavare om skolans 
uppdrag och arbete mot kränkningar. På grund av Covid-19 situationen har grundskolan valt 
att vänta med åtgärden och planerar att genomföra den som en aktivitet 2022/2023. 

För att utveckla kuratorernas uppdrag som medledare i temat Trygghet och trivsel fick 
kuratorerna i år i uppgift av grundskolan att analysera åtgärderna i enskilda fall som 
genomförts på enheterna. Resultatet av analyserna redovisas i nulägesanalysen. 

2. Nulägesanalys 
Grundskolan har genomfört både kvantitativa och kvalitativa analyser av elevers trygghet och 
studiero samt skolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Resultaten har 
analyserats i flera steg; på klass-, enhets-, verksamhets- och sektornivå. Analyserna har 
använts för att identifiera utvecklingsbehov inför att planera aktiviteter.  

Grundskolan har i årets tema Trygghet och trivsel fokuserat på:  

› Elevers upplevda trygghet och studiero 
› Analys och uppföljning av aktiva åtgärder i det främjande och förebyggande arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling 
› Analys av kränkningsärenden och hantering av kränkningsärenden 

Elevers upplevda trygghet och studiero 
Stenungsunds kommun ingår i GR som genomför elevenkäter varje år i årskurs 2, 5 och 8. 
Vartannat år genomförs Skolinspektionsenkäten i årskurs 5 och 9, vilket då ersätter GR-
enkäten för årskurs 5 och 8, (senaste tillfället var 2021). I årets kvalitetsrapport redovisas 
resultat från GR-enkäten 202212, trots att enkätens resultat inkommer så sent att det inte är 
möjligt att redovisa en analys i rapporten. 

  

 
12 GR belyser i enkätresultatet att årets svarsfrekvens kan vara påverkad av lägre närvaro på skolorna i samband 
med Covid-19. 
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Årskurs 2 Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2019–2022. Grundskolan 
som helhet i relation till GR med fokus på indexen Trygghet och Studiero 

 
Kommentar: Svarsfrekvens 2022 Stenungsund åk 2: (87%) 280 av 323 elever. GR: (90%).  

I årskurs 2 syns ingen större skillnad mellan resultaten från 2019 till 2022, varken när det 
gäller indexet för Trygghet eller för Studiero. För Trygghet ligger indexvärdet mellan 86-89 
och för Studiero mellan 54-58. Stenungsund utmärker sig inte i förhållande till GRs resultat 
där indexvärdet för Trygghet ligger på 85 och för Studiero på 56. Det syns en skillnad mellan 
skolenheterna när det gäller Studiero där Jörlandaskolan, Spekerödskolan och 
Kyrkenorumskolan ligger på indexvärde under 45. Övriga skolor ligger mellan 55-72. 
Resultatet av GR-enkäten följs upp och analyseras på varje skolenhet och ligger till grund för 
skolornas aktiviteter.  

Årskurs 5 Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2022 – Fördelat efter 
enhet samt juridiskt kön med fokus på indexen Trygghet och Studiero 
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På grund av enkätskillnader mellan GRs elevenkät och Skolinspektionens elevenkät, finns 
inga jämförelse med tidigare års resultat för årskurs 5 och 8. I årskurs 5 ligger det 
övergripande indexvärdet för Trygghet på 88 och för Studiero på 57. Indexvärdet för GR 
ligger på 86 för Trygghet respektive 57 för Studiero, vilket visar att Stenungsunds resultat är 
något högre än GR:s för indexet Trygghet. När det gäller skillnader mellan skolenheter inom 
indexet Studiero utmärker sig Hallernaskolan, Jörlandaskolan, Kopperskolan och 
Spekerödskolan med ett indexvärde mellan 45-55. Övriga skolor ligger på ett indexvärde 
mellan 55-71.  

Övergripande syns inga större skillnader i årskurs 5 mellan pojkar och flickor när det gäller 
indexet Trygghet. Om man däremot går in på skolenheterna syns skillnader på några skolor. 
På Ekenässkolan (49 svar), som totalt sett har högt indexvärde, ligger flickorna på 83 medan 
pojkarna ligger på 98. Där svarar ingen av pojkarna att de känner sig rädda för andra elever 
medan 4 flickor att de alltid (1) eller ibland (3) känner sig rädda för andra elever. På 
Hallernaskolan (32 svar) syns också en liten skillnad på 7 indexenheter mellan pojkarna och 
flickorna. När det gäller frågan om du känner dig trygg i skolan svarar 81% av flickorna att de 
(till stor del eller helt och hållet) känner sig trygga i skolan i jämförelse med 92% av pojkarna. 
Alla elever svarar att de sällan eller aldrig är rädda för andra elever i skolan, medan en pojke 
har svarat ibland. 

När det gäller skillnader mellan pojkar och flickors resultat för Studiero i årskurs 5 utmärker 
sig några skolor. På Spekerödskolan (35 svar) svarar 56% av flickorna och 71% av pojkarna 
att det är arbetsro på lektionerna “ibland”. 37% av flickorna och 53% av pojkarna svarar att 
det alltid, ofta eller ibland är så stökigt på lektionerna att de har svårt att koncentrera sig. På 
Hallernaskolan (32 svar) har pojkarna ett indexvärde på 54 medan flickorna ligger på 40. På 
frågan om hur ofta det är arbetsro på lektionerna svarar 56% av flickorna (11 flickor) att det 
aldrig eller sällan är det medan ingen av pojkarna har svarat det. Alla pojkar svarar att det ofta 
eller ibland är arbetsro på lektionerna medan 43% av flickorna svarar det. 36% av pojkarna 
svarar att det ofta är så stökigt på lektionerna så att de har svårt att koncentrera sig medan 
50% av flickorna svarar detta. På Jörlandaskolan och Kopperskolan syns inga större skillnader 
mellan pojkars och flickors svar även om det totala indexet för Studiero är lågt på skolorna.  

Resultatet av GR-enkäten följs upp och analyseras på varje skolenhet och ligger till grund för 
skolornas aktiviteter. 
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Årskurs 8 Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2022 – Fördelat efter 
enhet samt juridiskt kön med fokus på indexen Trygghet och Studiero 

 
Kommentar: I enkätresultatet har fel svarsfrekvens presenterats för årskurs 8, då de klasser som helt saknar 
svarande räknats bort från totalen. Enkätfabriken som står som ansvarig hanterare är informerade om 
problematiken. Den faktiska svarsfrekvensen presenteras här (med felaktig publicerad svarsfrekvens inom 
parentes). Svarsfrekvens Stenungsund totalt: 71% (83%), Stenungskolan 69% (82%), Stora Högaskolan 67% 
(84%) och Kristinedalskolan 83% (83%). Den totala fördelningen av juridiskt kön 46% flickor, 48% pojkar, 2% 
annan könsidentitet och 4% vill inte ange. 

I årskurs 8 ser det liknande ut som i årskurs 2 och 5 på ett kommunövergripande plan. 
Indexvärdet för Trygghet ligger på 83 i jämförelse med GR som ligger på 84. För Studiero 
ligger det på 54 i jämförelse med GR som ligger på 56. En marginell skillnad syns mellan 
skolorna i indexet Trygghet, men inte för Studiero. Till skillnad från tidigare årskurser 
framkommer det dock större skillnader mellan pojkar och flickor för indexet Trygghet i 
årskurs 8. Att pojkar uppger att de upplever sig tryggare i skolan går att utläsa på samtliga 
högstadieskolor. Stora Högaskolan (80 svarande elever av 120) och Stenungskolan (103 
svarande elever av 150) utmärker sig med skillnader på 12 och 20 indexenheter mellan pojkar 
och flickor där flickornas upplevelse av trygghet är lägre. På frågan om du känner dig trygg i 
skolan svarar 90% av pojkarna som svarat på enkäten att de till stor del eller helt och hållet 
gör det, medan 64% av flickorna uppger detta. På frågan om du känner dig trygg i skolan så 
svarar 97% av pojkarna som svarat på enkäten på Stenungskolan att de till stor del eller helt 
och hållet känner sig trygga på skolan medan 79% av flickorna svarar det. På 
Kristinedalskolan (67 svarande elever av 81) uppger 86% av pojkarna att de till stor del eller 
helt och hållet känner sig trygga på skolan och 76% av flickorna uppger detsamma. Som 
presenterats under Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder arbetar 
högstadieskolorna aktivt och på flera sätt med att skapa trygghet på skolorna. 
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I årets tema Trygghet och trivsel har skolsköterskorna varit med och tagit fram och analyserat 
underlag utifrån sina hälsosamtal i årskurs 4 och 8 med fokus på trivsel och studiero. 
Underlaget består av en hälsoenkät och ett uppföljande individuellt hälsosamtal och resultaten 
av analyserna har redovisats på några skolors EHT samt i de verksamhetsövergripande 
kvalitetsdialogerna.  

I hälsoenkäten har följande påståenden med koppling till temat Trygghet och trivsel ställts till 
eleverna: 

• Jag har arbetsro i klassrummet. 
• Jag hänger med i skolarbetet. 
• Får du den hjälp du behöver på lektionerna? 

 Därtill har skolsköterskorna följt upp svaren med följdfrågor i hälsosamtalen:  

• Vad är arbetsro för dig?  
• Hur bidrar du till arbetsro? 

I årskurs 4 visar svaren i hälsoenkäterna att det finns en skillnad mellan flickors och pojkars 
upplevelser av arbetsro i klassrummet och att inte hänga med i skolarbetet. På Hallernaskolan 
och Kyrkenorumskolan uppger fler pojkar än flickor att de har arbetsro i klassrummet, medan 
det på Ekenässkolan och Kopperskolan är tvärtom. Utifrån enkäten går det att utläsa att de 
allra flesta, både flickor och pojkar, uppger sig få den hjälp som de behöver på lektionerna. 
Analyserna av hälsosamtalen visar att det finns olika uppfattningar om vad arbetsro är. Många 
elever svarar att arbetsro innebär att det är tyst eller knäpptyst på lektionerna och att de som 
stör arbetsron är de elever som är högljudda och springer omkring. Det finns även flera elever 
som uppger att arbetsro är när det finns möjlighet att småprata. På frågan om hur eleven själv 
bidrar till arbetsro svarar eleverna genomgripande att de själva försöker tänka på att bidra till 
bra arbetsro genom att fokusera på uppgifterna och inte att prata. 

I årskurs 8 har hälsoenkät och hälsosamtal genomförts på samtliga högstadieskolor. På Stora 
Högaskolan 7-9 och Stenungskolan har skolsköterskorna hunnit analysera underlaget, vilket 
redovisats under kvalitetsdialogerna. Resultaten av hälsoenkäten på Stora Högaskolan visar 
att 96% av flickorna och 86% av pojkarna uppger sig ha arbetsro i klassrummet. 89% av 
flickorna och 83% av pojkarna anser att de hänger med i skolarbetet och så gott som alla 
(98%) anser att de får den hjälp de behöver på lektionerna.  

Resultaten av hälsoenkäten på Stenungskolan visar att huvuddelen av både flickorna (90%) 
och pojkarna (89%) uppger att de har arbetsro i klassrummet. 66% av flickorna och 76% av 
pojkarna uppger att de hänger med i skolarbetet och 95% av eleverna uppger att de får den 
hjälp de behöver på lektionerna. Precis som för årskurs 4 finns olika uppfattningar hos 
högstadieeleverna om vad arbetsro är. Många elever svarar i hälsosamtalen att arbetsro 
innebär att det är lugnt och tyst och att det som stör arbetsron är högljudda elever. I samtalen 
framkommer också att lärarna får lägga mycket tid på ordningen i uppstart av lektionerna 
samt att det stör när elever utmanar mobilförbud och andra regler som tar tid från lektionerna. 
Flera elever berättar att möjligheten att kunna sätta sig i grupprum eller korridoren efter 
genomgång skapar arbetsro. 
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I hälsosamtalen får eleverna även skatta upplevd stress en helt vanlig dag i skolan på en skala 
mellan 0-10. Minsta möjliga stress har värdet (0) och mesta möjliga stress har värdet (10). 
Utifrån skolsköterskornas analyser av hälsosamtalen går det att utläsa att de flesta elever 
upplever att de har en hanterbar situation i skolan och att de inte upplever stress. I årskurs 4 
skattar mindre än 3% att de upplever en hög stress (värde 7-10). Majoriteten av eleverna (90-
97%) uppger att de upplever en låg grad eller ingen stress (värde 1-3).  

I årskurs 8 skattar runt 65% av eleverna att de upplever en låg grad eller ingen stress (värde 1-
3). Runt 20% av eleverna skattar att de upplever måttlig stress (värde 5-6) och runt 12% 
uppger att de upplever hög stress (värde 7-10). 

Eleverna har i hälsosamtalen också fått möjlighet att svara på frågorna om de hinner färdigt 
med skoluppgifterna i tid, samt om de får den hjälp de behöver. De elever i årskurs 8 som 
uppger att de sällan eller aldrig får den hjälp de behöver berättar vidare i hälsosamtalen att det 
beror på att det ofta är samma elever/grupper som får hjälp. De elever som svarar att de inte 
hinner med sina uppgifter på skoltid berättar att det beror på att det handlar om dagsform och 
att stora uppgifter kan komma samtidigt och att man då inte hinner färdigt med tidigare 
uppgifter. Flera elever lyfter även att de vill ha hjälp av lärarna att prioritera mellan uppgifter.  

För de elever som i hälsosamtalen uppger att de inte upplever trygghet, studiero och upplever 
hög stress i skolan vidtas åtgärder som bland annat omfattar samverkan med EHT, externa 
parter och med socialtjänst.  

Hälsosamtalen och skolsköterskornas analyser av dessa har varit ett värdefullt bidrag till 
nulägesanalysen i grundskolan som tillsammans med centrala elevhälsan kommer att fortsätta 
utveckla användningen av dessa för framtiden, både för det lokala och övergripande 
systematiska arbetet. 

Analys och uppföljning av aktiva åtgärder i det främjande och förebyggande arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling 
Samtliga enheter har följt upp aktiva åtgärder som genomförts i det främjande och 
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som genomförts på 
skolorna. Planeringen av dessa aktiva åtgärder finns dokumenterade i skolornas planer för 
aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. 

För att förebygga och förhindra kränkningar mellan elever har aktiva åtgärder tagits fram som 
innefattar bland annat organisering av miljöer i skolbyggnaden, på skolgården och i 
klassrummen samt organiserade aktiviteter under lektioner och under raster. Det handlar 
exempelvis om att öka vuxennärvaron i korridorer, under raster och under, eller i samband 
med idrottslektioner. Åtgärderna består också av värdegrundsarbete, att skapa samsyn mellan 
lärare och att skapa regler i olika aktiviteter. På vissa skolor har olika grupper eller team 
skapats, såsom Trygghetsteam, som arbetar med dessa frågor. Aktiviteter under temadagar 
samt specifika metoder såsom Mentorer för våldsprevention (MVP), Träning för medveten 
närvaro och resiliens (TMR), medling och trygghetsvandringar. I kvalitetsdialogerna lyfte 
flera rektorer vikten av att involvera eleverna och menar att åtgärderna får mer genomslag om 
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eleverna själva varit med och tagit fram dem. Elevernas medverkan i det här arbetet är också 
lagstadgat i både skollagen och diskrimineringslagen. 

Rasterna lyfts fortsatt som ett forum där många elever upplever att de känner oro och där 
konflikter och kränkningar sker. Samtliga enheter arbetar med att minska konflikter och 
kränkningar på rasterna. Införandet av regelbundna rastaktiviteter och rastvärdar lyfts som ett 
fortsatt utvecklingsområde på flera enheter. Rektorerna lyfter även det förebyggande arbetet 
kring normer och värden och med att förbättra språkbruk och bemöta machokulturer som 
centralt.  

Exempel på aktiva åtgärder för att förhindra att personal kränker elever, eller att elever 
riskerar att diskrimineras av verksamheten (som nu är en del av samtliga grundskolors planer 
för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling) är att utveckla underlag 
och analyser för kartläggningar av detta, samt kompetensutvecklingsinsatser och 
värdegrundsarbete med personal. 

I kvalitetsdialogerna har rektorerna presenterat vilka underlag som används för kartläggningar 
i verksamheten. Exempel på kvantitativa underlag som används är trygghet- och 
trivselenkäter, personal- och elevutvärderingar, GR-enkäten, stressenkät samt analys av 
anmälningar i Skalman. Exempel på kvalitativa underlag är hälsosamtal, kartläggning av 
otrygga platser genom trygghetsvandring samt elevsamtal på elevråd och 
personaluppföljningar på APT. Under kvalitetsdialogerna framkom det att enkäter, såväl 
externa som interna, fortsatt utgör en övervägande del av underlaget, vilket medför ett för 
stort fokus på kvantitativa analyser.  

Analys av kränkningsärenden och hantering av kränkningsärenden 
Grundskolan har gjort en analys av ärendegången i kränkningsmodulen Skalman och följt upp 
ärenden både för år 2021 som helhet och för läsåret HT21-VT22.  

Under perioden 19 augusti 2021 till 9 juni 2022 dokumenterades 613 anmälningar i systemet. 
120 av dessa bedömdes av rektor efter utredning inte vara kränkande behandling i skollagens 
mening. 441 ärenden har bedömts som kränkande behandling och där har åtgärder vidtagits. 
52 av ärendena var vid tillfället för kartläggningen under utredning. I genomlysningen 
framkommer det att ärenden, till skillnad från förra årets analys, inte fastnar i steget för 
utredning, utan ärendegången i systemet fungerar bra som ett verktyg för att dokumentera 
arbetet med kränkningar i enskilda fall. I kvalitetsdialogerna framkom det att skolorna 
använder systemet för att dokumentera ärenden väldigt olika vilket påverkar de siffror som 
redovisas i modulen. Om systemet används som underlag för statistik av kränkningar i 
praktiken och av skolornas arbete med anmälning, utredning, åtgärder och uppföljning av 
kränkningar i enskilda fall blir detta missvisande. Skalmansmodulen är och fungerar som ett 
dokumentationsverktyg och är inte ett verktyg för att ta fram statistik. Hur många kränkningar 
som anmälts i systemet beror till viss del på hur många kränkningar som sker men också på 
hur uppmärksamma, kompetenta och benägna lärare är att göra en anmälan. Det handlar då 
både om att anmälningar kan göras i för liten omfattning och i för hög omfattning. Detsamma 
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gäller vilka handlingar som efter utredning av rektorerna bedöms vara kränkande behandling i 
skollagens och diskrimineringslagens mening. 

Antal ärenden fördelat efter ålder, enhet och juridiskt kön 

 
Av tabellen går att utläsa att antalet anmälningar är högst i årskurs 2, 4, 5 och 7. En reflektion 
kring anledningen bakom att anmälningarna är höga i ovan nämnda årskurser är att det i 
årskurs 4 och 7 kan finnas en ökad risk i samband med de övergångar mellan årskurser som 
då sker.  I temaområde Lärandeprocesser håller verksamheten på att kartlägga övergångar 
inför att revidera och utveckla rutiner för att underlätta övergångar för eleverna.  

 I 384 kränkningsärenden (63% av totalt 613) var det pojkar som rapporterats bli utsatta för 
kränkningar. I 214 ärenden (35%) var det flickor som rapporterats bli kränkta och i 15 av 
ärendena (2%) finns ingen könsangivelse13.  

 
13 15st inkomna anmälningar hade ej angivet juridiskt kön. Vanligaste anledningen till detta var att anmälningen 
berörde flera olika individer samtidigt. 
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Tabellen visar att klassrum, skolgårdar och korridorer är de platser som oftast anges som plats 
för kränkningar. Resultatet av tabellen stämmer överens med de kartläggningar som skolorna 
gör i sina planer för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. Som 
presenterats under Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder, arbetar skolorna med 
aktiva åtgärder på flera sätt med att skapa trygga platser på skolorna. 

Skolkuratorerna har genomfört en dokumentanalys av de åtgärder i enskilda fall som 
dokumenterats i Skalmanmodulen. Syftet med analysen var att kartlägga vilka åtgärder som 
har vidtagits och vilka resultat åtgärderna gett för att förhindra att kränkningar fortsätter. 
Resultaten av analyserna har sedan använts för reflektion och analys i kvalitetdialogerna.  

Skolkuratorerna bekräftar i sin genomgång av ärenden att dokumentationen i Skalman 
används på olika sätt av skolorna, vilket leder till att siffrorna blir missvisande om de används 
för att redovisa statistik.  

Huvuddelen av de åtgärder som vidtagits i de ärenden som bedömts vara kränkande 
behandling består i att vuxna har samtal med inblandade elever i samband med utredningen.  
Andra vanliga åtgärder var: 

• Samtal med inblandade elever - var för sig och ibland gemensamt 
• Samtal med vårdnadshavare - genomförs ofta av socialpedagog, mentor eller 

skolkurator 
• Åtgärder på individnivå såsom reträttplats för elev, stödsamtal, klassbyte 
• Åtgärder på gruppnivå såsom värdegrundsarbete, rastaktiviteter 
• Åtgärder på organisationsnivå såsom schemaförändringar, klassrumsplaceringar, fler 

vuxna under raster och i korridorer 
• Kontakt med EHT och externa aktörer 

De åtgärder som i uppföljningarna visar sig leda till att förhindra att kränkningar fortsätter är:   

Fotbollsplanen
Entre/kapprum/korridor

Omklädningsrum
På skolgården
Klassrummet

Matsalen
Grupprum (under lektionstid)

Fritidshemslokal
Idrottshallen (ej omklädningsrum)

Sociala medier
Vid toaletterna

På väg till eller från verksamheten
Utanför skolgården

Annan plats

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Plats för händelsen

Antal inkomna ärenden
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• Tydlighet i samtal med elever 
• Fokus på konfliktlösning i samtal med inblandade elever  
• Handledning till pedagoger, konsultation och samverkan med EHT 
• Samtal med utsättande elever kring strategier i socialt samspel  
• Nära och transparent samarbete med vårdnadshavare. 

Analyserna visar också att ett aktivt arbete med dokumentation och uppföljning av ärenden i 
Skalman är framgångsrikt för att förhindra kränkningar. De visar också att det fortfarande 
finns en osäkerhet hos både rektorer och personal i bedömningen av vad som är en kränkning 
i skollagens mening. Det gäller såväl vid anmälningar som i utredningsförfarandet.  

Rektorerna lyfter i kvalitetsdialogerna att ansvarsfördelningen kring arbetet med ärenden och 
dokumentationen av dessa fortsatt är viktig för att säkerställa att utredningar påbörjas 
skyndsamt och avslutas med kvalitet. Många enheter uppger att de arbetar med hur de bäst 
kan organisera personal och rutiner för att utreda och dokumentera ärenden. All personal kan 
utses till att vara utredare i systemet. Ibland är det kurator som har ansvaret för hela 
ärendegången och på skolor där det också finns en socialpedagog kan de vara ansvariga. De 
enheter som både har en kurator och socialpedagog ser som utvecklingsområde att förtydliga 
deras uppdrag för att tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet mot kränkande behandling. Det 
har också blivit tydligt att det är rektor som på delegation har det yttersta ansvaret för hela 
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Att mentor läggs med som ansvarig i utredningen och att det finns en nära samverkan mellan 
skola och vårdnadshavare i arbetet framhåller kuratorerna som styrkor. 

Samarbete med vårdnadshavare framhåller kuratorerna som en styrka i arbetet mot 
kränkningar i enskilda fall. Under kvalitetsdialogerna lyfter rektorerna att vårdnadshavare ofta 
ifrågasätter skolans arbete mot kränkningar. Här ser verksamheten ett behov av att förtydliga 
skolans uppdrag och vad skolan gör i arbetet mot kränkande behandling till vårdnadshavare. 

Rektorerna lyfter att det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra rutiner kring 
dokumentationen av kränkningar i enskilda fall och öka samsyn kring vad en kränkning är 
genom kompetensutveckling för sig själva och all personal. 

3. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån uppföljningen och nulägesanalysen har verksamheten identifierat aktuella utmaningar 
och åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. De identifierade 
utmaningar är:  

› Elevers upplevelser av trygghet och studiero 
› Ordningsfrågor i skolan 
› Kunskap om kränkningar och hantering av kränkningsärenden 
› Uppföljning av planerade och genomförda aktiva åtgärder med fokus på kränkningar 

personal – elev och diskriminering verksamhet – elev 
› Åtgärder mot kränkningar i enskilda fall 
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› Kommunikation med vårdnadshavare om skolans uppdrag och arbete mot 
kränkningar 

Arbete med trygghet och studiero 
Grundskolan fortsätter sitt arbete för trygghet och studiero på varje skolenhet. Som ett 
exempel arbetar flera skolor med att fortsätta utveckling av ledarskap i klassrummet. De nya 
lagändringar i skollagen om trygghet och studiero som genomförts inför hösten 2022 kommer 
också att utgöra en viktig del av arbetet.  I nulägesanalysen identifierades fortsatta skillnader 
mellan flickor och pojkars upplevelse av trygghet. Uppföljning av elevers upplevelse av 
trygghet och studiero kommer att ske i skolsköterskornas hälsosamtal med särskilt fokus på 
skillnader mellan pojkar och flickors upplevelse av trygghet i årskurs 7-9. 

Ordningsfrågor i skolan 
Verksamheten tar fram ett dokument med rutiner för att hantera ordningsfrågor i skolan. Detta 
innefattar också att involvera skolornas arbete med ordningsregler. 

Kunskap om kränkningar och hantering av kränkningsärenden 
Verksamheten fortsätter sitt arbete med kompetensutveckling för rektorer och all personal 
med fokus på kränkningsärenden. Kompetensutvecklingen omfattar fortsatt arbete med aktiva 
åtgärder för att förebygga och förhindra kränkningar, samt arbete med åtgärder i enskilda fall. 
Detta innefattar rutiner för hantering av ärenden i enskilda fall (anmälan, utredning, åtgärd 
och uppföljning) i kommunens ärendehanteringssystem Skalman.  

Uppföljning av planerade och genomförda aktiva åtgärder med fokus på kränkningar personal 
– elev och diskriminering verksamhet – elev 
Grundskolan fortsätter arbetet med uppföljning av planer för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling och genomförda aktiva åtgärder utifrån dessa, med 
fokus på kränkningar personal – elev och diskriminering verksamhet – elev. Verksamheten ser 
även ett behov av att utveckla skolornas organisation och arbete mot kränkningar utifrån olika 
professioners kompetens och roller. 

Åtgärder mot kränkningar i enskilda fall  
Kompetensutveckling om åtgärder i enskilda fall som riktar sig till enskilda elever för att 
förhindra kränkningar kommer att fortsätta för all personal. Kuratorerna kommer under 
perioden att genomföra fördjupade analyser och uppföljning av kränkningsärenden. Vidare 
kommer fokus läggas på att utveckla kuratorernas uppdrag och roll i arbetet mot kräkningar, 
såväl med aktiva åtgärder som åtgärder i enskilda fall. 

Kommunikation med vårdnadshavare om skolans uppdrag och arbete mot kränkningar 
Grundskolan identifierar ett behov av att tydliggöra skolans uppdrag och arbete mot 
kränkande behandling för vårdnadshavare. Detta för att undvika missförstånd och svårigheter 
i kommunikationen. Verksamheten kommer därför att ta fram ett gemensamt stödmaterial till 
skolorna för spridning till vårdnadshavare genom exempelvis föräldramöten. Informationen 
innefattar att tydliggöra skolans uppdrag och ansvar, samt information om hur skolan arbetar 
mot kränkningar.  
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Utmaningar Åtgärder Följs upp i 
› Arbete med trygghet 

och studiero. 
• Fortsatt arbete för trygghet och studiero på varje 

skolenhet utifrån nya lagändringar i skollagen. 
• Uppföljning av elevers upplevelse av trygghet och 

studiero i skolsköterskornas hälsosamtal. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Ordningsfrågor i 
skolan. 

• Utveckla rutiner för Ordningsfrågor i skolan. Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Kunskap om 
kränkningar och 
hantering av 
kränkningsärenden. 

• Fortsatt kompetensutveckling för rektorer och all 
personal med fokus på kränkningsärenden. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Uppföljning av 
planerade och 
genomförda aktiva 
åtgärder med fokus 
på kränkningar. 

• Uppföljning av planer för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling 2023. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Åtgärder mot 
kränkningar i 
enskilda fall. 

• Kompetensutveckling om åtgärder i enskilda fall. 
• Fördjupade analyser och uppföljning av 

kränkningsärenden och åtgärder i enskilda fall. 
• Utveckla kuratorernas uppdrag och roll i arbetet mot 

kränkningar. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Kommunikation med 
vårdnadshavare om 
skolans uppdrag och 
arbete mot 
kränkningar. 

• Information till vårdnadshavare om skolans uppdrag och 
arbete mot kränkningar. 

• Framtagande av ett stödmaterial för information till 
vårdnadshavare. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 
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Gymnasieskolan 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

I Trygghet och trivsel 2021 identifierade gymnasieskolan ett behov av att se över om 
specifika rutiner krävs för att säkerställa processkedjan i Skalman; från 1.) Anmälan (med 
specifikation och händelsebeskrivning), 2.) Val av utredare (ansvarsfördelning), 3.) Utredning 
(med bedömning14), till 4.) Åtgärder och uppföljning/utvärdering av åtgärderna. I och med att 
ärenden kan ske mellan elever-elever och personal-elever över skolenhetsgränser krävs 
tydlighet i ansvarsfördelning och gemensamma rutiner.  

Gymnasieskolan planerar att göra ett omtag i följande områden:  

 
14 I bedömningen avgörs dels om ärendet är en kränkande behandling, dels om åtgärder och uppföljning krävs. I 
annat fall beslutar rektor; Inga åtgärder eller uppföljning krävs, ärendet avslutas. 

Trygghet och trivsel 2021, Gymnasieskolan 

Utmaningar Åtgärder Status 
• Hantering av 

kränkningsärenden. 
• Planerna mot 

kränkande behandling 
och diskriminering. 

a. Se över och anpassa gymnasieskolans rutiner för 
hantering av kränkningsärenden. 

b. Se över arbetsgång och rutiner för att införliva aktiva 
åtgärder för att motverka att personal eller 
verksamhet kränker eller diskriminerar elever i 
planerna mot kränkande behandling och 
diskriminering. 

a-b) Pågår *Omtag  

• Bibliotekets aktiva 
medverkan i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 

c. Förtydliga rektors ansvar för biblioteket som en del 
av det systematiska kvalitetsarbetet. 

c)  Pågår *Omtag  

• Samarbetet mellan 
Elevhälsan och 
arbetslagen.   

d. Se över organisatoriska svårigheter och effektivisera 
elevhälsans och arbetslagens samverkan.  

d) Pågår *Långsiktigt 
arbete. Flera åtgärder 
genomförda.  

• Studiero e. Fortsatt arbete på enheterna för att öka studieron och 
utvärdering av fjärrundervisningens påverkan på 
studieron. 

e) Genomförd 

• Social isolering till 
följd av 
distansundervisningen. 

f. Se över resurser för att stötta elever som kommer 
tillbaka till skolan efter fjärrundervisningen. 

f) Genomförd 

• Tjejers upplevda 
trygghet. 

g. Fortsatt arbete med värdegrundsfrågor, jämställdhet 
och att motverka skadliga normer med ett ökat fokus 
på samverkan och en enhetlig syn på 
Nösnäsgymnasiet. 

h. Fortsatt utveckling av samarbetet inom SSPF.  

g-h) Pågår 
*Långsiktigt arbete. 
Flera åtgärder 
genomförda. 
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› Ta fram Rutin för hantering av kränkningar i gymnasieskolan. I rutinen behöver 
samverkan tydliggöras över enhetsgränserna och ansvarsfördelning mellan rektorerna, 
samt mellan rektor och kurator. Rutinen ska innehålla: 

o Rutin för att förhindra kränkningar elev-elev. 
▪ Rutin för anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning. 

o Rutin för att förhindra kränkningar personal-elev. 
▪ Rutin för anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning. 

› Revidera enheternas planer för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling, så att de överensstämmer med rutinen. 

› Kompetensutveckla personalen för att säkerställa att kränkningar och diskrimineringar 
anmäls i Skalman och dokumenteras enligt rutin.  

I Trygghet och trivsel 2021 planerade gymnasieskolan att stärka bibliotekets roll i det 
systematiska kvalitetsarbetet, genom att förtydliga rektors ansvar. Utmaningen bedöms 
kvarstå och verksamheten planerar ett omtag i frågan. Utmaningen kommer att flyttas till 
uppföljning inom tema Lärandeprocesser. 

I Lärandeprocesser 2022 beskrev gymnasieskolan arbetet med att effektivisera samverkan 
mellan arbetslagen och elevhälsan, efter att ha identifierat ett behov av perspektivskifte. En 
del i arbetet handlade om att förtydliga rutiner och ansvarsfördelningar i processen – 
ärendegångskedjan. En annan del handlade om organiseringen av elevhälsoteamets möten. I 
stället för att undervisande lärare och mentor kom till EHT för att ”lämna över ett problem” 
skiftades fokus till ett gemensamt ägande och ansvarstagande för elevens lärande och 
utveckling. Från fokus på externa insatser till undervisningens ledning och stimulans. Enhet 5, 
(som har IM, GYS och KAA)15, förklarade hur de fick tänka om utifrån elevernas behov. 
Elevhälsoarbetet fick nytt upplägg beträffande elevhälsans tillgänglighet och mötesstruktur, 
vilket har bidragit till att lärarna lättare får hjälp med de utmaningar som uppstår. Elevhälsan 
har aktiverats i det systematiska kvalitetsarbetet genom analyser av elevernas uppfattningar av 
trygghet och trivsel via skolsköterskornas hälsosamtal. Enheterna har på olika vis arbetat 
kollegialt och kollaborativt för att vidareutveckla ledarskap i klassrummen och tydliggörande 
pedagogik, (se exempelvis Lärandeprocesser 2022). Under kvalitetsdialogen lyfte enheterna 
några effekter de kunde se utifrån en ledningsanalys. Progressionen såg olika ut mellan 
enheterna, men samtliga upplevde en förbättring. Rektorerna upplevde en ökad kunskap bland 
personalen för ärendegångskedjan. Rektorerna såg ett förändrat förhållningssätt på 
elevhälsomötena, med färre antal ärenden och mer betoning på gemensam uppföljning. 
Gymnasieskolan bedömer att arbetet fortfarande är i ett initieringsskede och behöver fortgå 
för att implementera nyvunna perspektiv och organiseringsförändringar. Identifierade 
utmaningsområden är att EHT behöver knytas ännu närmare klasserna och få samtliga 
kurslärare och mentorer att arbeta utifrån devisen samverkan kring eleven, och inte ”lämna 
över ett problem”, något som skiljer sig åt mellan enheterna och mellan kurslärarna.  

 
15 IM: Introduktionsprogram. GYS: Gymnasiesärskola (från 2 juli 2023 Anpassad gymnasieskola). KAA: 
Kommunalt aktivitetsansvar. 
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Gymnasieskolan har utvärderat effekterna av fjärrundervisningen som uppstod till följd av 
Covid-19 pandemin. Exempelvis innebar fjärrundervisningen, för några elever, missade 
undervisningsmoment. Framför allt praktiska moment i yrkesutbildningarna, som medfört 
stress både hos elever och personal. Pandemin har inneburit olika grader av social isolering. 
Årskurs 1-elevernas förväntansbild av sin utbildning förändrades utifrån pandemin, vilket i 
vissa fall har lett till minskad studiero. Skolenheterna har arbetat med gruppstärkande 
aktiviteter för att skapa samhörighet och trygghet, och har satt in extra resurser inom 
funktionerna EHT och lärare, – ett arbete som har givit positiva resultat för Vi-känslan och 
måluppfyllelsen. Enheterna har även arbetat med att förstärka rutiner och kunskaper kring 
studiero, utifrån lärarnas analyser av brister i klassrummet kring likvärdiga regler. 

I Trygghet och trivsel 2021 identifierades behovet av att arbeta med tjejers upplevda trygghet, 
utifrån svaren i Skolinspektionens elevenkät (2021). Utmaningen är förknippad med de 
strukturella skillnader som gymnasieskolan identifierat mellan pojkar och flickor, där arbetet 
med värdegrund utgör en nyckelkomponent. Analys av årets elevenkät (som är från GR), 
redogörs för i nulägesanalysen. Gymnasieskolan har arbetat med att kartlägga och analysera 
skillnader i trygghetsaspekter hos eleverna och kommit fram till att det ser olika ut mellan 
enheterna och mellan programmen. På vissa program handlar trygghet och trivsel mycket om 
det ”sociala spelet”, där även händelser utanför skoltid påverkar. I vissa klasser har eleverna 
följt varandra en längre period och har befästa roller. Exempelvis identifierar enhet 3 ett 
utanförskap för vissa elever på Ekonomiprogrammet, något de kommer att undersöka vidare.  
På flera program uppvisar killar en större grad av antipluggkultur än tjejer. Utifrån detta har 
enheterna på olika vis arbetat med kompetensutvecklingsinsatser och auskultation, 
exempelvis fortsatt arbetet med Mentorer i våldsprevention16, föreläsningar om ”Jämställdhet 
mot våld” från utbildare Marcus Svensson och inläsning av boken ”Pojkar i skolan – Vad 
lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan” av 
universitetslektor Fredrik Zimmerman. Boken lyfter framgångsfaktorer såsom hög 
vuxennärvaro, lärare och annan personal, samt att motverka jargong och se till så att det inte 
uppkommer kränkningar. Gymnasieskolan upplever att jämställdhetsfrågan och andra 
värdegrundsfrågor har fått ta större plats i verksamheten än tidigare och att personalen 
medvetandegör sina handlingar. Arbetet fortgår på flera fronter. För personal sker riktade 
kompetensutvecklingsinsatser och samtal i kollaborativa forum för att utveckla 
undervisningens ledning och stimulans, ledarskap i klassrummet och ordningsregler (och 
därigenom studiero), förebygga och aktivt åtgärda kränkningar, samt motverka 
antipluggkultur och jargong. Ökad vuxennärvaro, exempelvis genom tvålärarsystem i vissa 
klasser, samt ökad närvaro på områden som markerats som otrygga av elever i 
trygghetsvandringar. Arbete med elevers närvaro och känsla av tillhörighet. Samarbetet inom 
ramen för SSPF17 fortgår och behöver vidareutvecklas. Gymnasieskolan upplever att det i 
nuläget råder en diskrepans mellan skolans och socialtjänstens förväntningar på arbetet i 
SSPF. 

 
16 Mentorer i våldsprevention är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars 
våld, framtagen av riksorganisationen MÄN. 
17 SSPF: Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan. 
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2. Nulägesanalys 
Gymnasieskolan har i årets tema Trygghet och trivsel fokuserat på:  

› Ordningsregler och elevers delaktighet 
› Hälsa för välbefinnande 
› Analys av GRs elevenkät – trygghet och trivsel 
› Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 

Ordningsregler och åtgärdstrappan 
Ett led i trygghets- och trivselarbetet är klassrumsklimatet och klimatet på skolan. I Skollagen 
(2010:800) 5 kap. 5§ anges att ordningsregler ska finnas för varje skolenhet, att de ska 
utarbetas under medverkan av eleverna, beslutas av rektor, och följas upp på varje skolenhet. 
Under kvalitetsdialogen berättade två av enheterna om sitt gemensamma arbete med att ta 
fram ordningsregler tillsammans med eleverna och personalen. Processen började i 
klassrummen där eleverna fick ta ställning till olika frågeställningar, utifrån områdena; 
bemötande, arbetsro, aktsamhet och fusk, och lyfta fram det som ansågs viktigt för dem att ha 
med. Därefter sammanställde arbetslagen klassernas förslag till ett gemensamt 
programförslag. Programförslagen sammanställdes i sin tur av rektor som tillsammans med 
elevrådet diskuterade, prioriterade, rangordnade och beslutade om ordningsregler för enheten. 
Övriga enheter diskuterade möjligheten att använda en liknande process för sina enheter, samt 
att ta fram gymnasieövergripande ordningsregler. Fördelar med gemensamma 
punkter/aspekter är tydlighet och trygghet, i och med att personal undervisar i kurser på olika 
enheter och att elever ibland byter enhet. I arbetet med ordningsregler och åtgärdstrappan har 
vårdnadshavarna lyfts fram som en viktig resurs. Gymnasieskolan ser en skillnad hos personal 
som tidigare har arbetat på grundskolan, då de är mer vana att ringa vårdnadshavarna och har, 
generellt sett, en närmare relation med dem runt eleverna. Rektorerna upplever att vissa lärare 
drar sig för att ringa vårdnadshavare på grund av rädsla, alternativt för att lärarna anser att 
eleverna är vuxna nog att ta ansvar för sig själva och sin utbildning. Verksamheten planerar 
att genomföra kompetensutveckling för personalen i hur kontakten med vårdnadshavare kan 
ske, exempelvis hur mail kan formuleras och hur samtal kan hållas. 

Hälsa för välbefinnande 
Arbetet med elevers hälsa och välbefinnande skiljer sig mellan enheterna, där exempelvis 
enhet 4 har gjort det till ett prioriterat område, i syfte att skapa tryggare individer som kan 
reglera sina känslor, samt bidra till god kamratskap. Under SKA-perioden har enheten 
samarbetat med löpcoacher från Hogia, haft uppstartsaktivitet för Teknikprogrammet årskurs 
1 på Jumpyard, Dans för hälsa, och Träning för medveten närvaro (TMR), där personal 
utbildat sig vid fem tillfällen under läsåret. TMR genomförs bland annat i 
matematikundervisningen på Industritekniska programmet. Enhet 2 kommer inför hösten att 
fokusera på kost- och levnadsvanor och enhet 3 kommer att fortsätta med uppstartsaktiviteter 
för Vi-känsla. 

Analys av GRs elevenkät – trygghet och trivsel 
Precis som för grundskolan genomför gymnasieskolan GRs elevenkäter varje år i år 2, med 
undantag för de år som kommunen genomför Skolinspektionens elevenkät. Som beskrevs i 
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grundskolans nulägesanalys finns flera utmaningar med jämförelser mellan enkäterna, då de 
skiljer sig åt i indexintervall, frågeutformning och antal frågor per index. Indexjämförelser 
bakåt är således omöjliga, förutom möjligtvis för indexet Trygghet, där frågorna liknar 
varandra och är lika många18.  

GR belyser i enkätresultatet att årets svarsfrekvens kan vara påverkad av lägre närvaro på 
skolorna i samband med covid-19. Resultatet redovisas först för gymnasieskolan som helhet i 
relation till GR, sedan nedbrutet per enhet och avslutningsvis fördelat efter juridiskt kön.  

  

 
18 Skolinspektionsenkätens frågor för indexet Trygghet: I min skola finns det elever jag är rädd för. I min 
skola finns det vuxna jag är rädd för. Jag känner mig trygg i skolan. 
GR-enkätens frågor för indexet Trygghet: Känner du dig rädd för andra elever i skolan? Känner du dig rädd 
för någon lärare eller annan vuxen i skolan? Känner du dig trygg i skolan? 

Nösnäsgymnasiet består av fem skolenheter:

Enhet 1: Bygg- och anläggningsprogrammet, Lärlingsutbildningar, El- och energiprogrammet. 
Enhet 2: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, 
Idrottsgymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet.
Enhet 3: Ekonomiprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet. 
Enhet 4: Gymnasieingenjör, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet.
Enhet 5*: Introduktionsprogrammen (IM), Anpassad gymnasieskola (AGY), Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA)

*För enhet 5 redovisas endas IM.
(Notera att Handels- och administrationsprogrammet från och med 1 juli 2022 bytt namn till 
Försäljnings- och serviceprogrammet).
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Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2022, årskurs 2 – Gymnasieskolan 
som helhet 

 
Kommentar: Svarsfrekvens (77%) 316 av 413 elever. GR (79%). De kommuner inom GR som har svarat på 
elevenkäten för gymnasiet årskurs 2 är: Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Stenungsund och 
Öckerö. 

Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2022, årskurs 2 – Nedbrutet per enhet 

 
Kommentar: Svarsfrekvens Enhet 1: (79%) 62 av 78 elever. Enhet 2: (84%) 81 av 97 elever. Enhet 3: (71%) 
80 av 113 elever. Enhet 4: (74%) 93 av 125 elever. Enhet 5 (IM): (58%) 15 av 26 elever. 
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Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2022, årskurs 2 – Fördelat efter 
juridiskt kön 

 
Kommentar: I enkäten var den totala fördelningen för Nösnäsgymnasiet 40% flickor, 57% pojkar, 2% annan 
könsidentitet och 1% vill inte ange. 

Stenungsund ligger lägre än GR på samtliga index utom Trygghet. Nedanstående tabell syftar 
till att visualisera skillnader från föregående år (totalt, efter juridiskt kön och per enhet). 

Index Trygghet 

Stenungsund 
2021 

SI-enkät 
(0-10) 

2022 
GR-enkät 

(0-100) 
Gymnasieskolan totalt 8,3 90 
› Flickor totalt 8,0 84 
› Pojkar totalt 8,6 95 

Enhet 1 8,0 94 
Enhet 2 8,3 85 
Enhet 3 8,2 89 
Enhet 4 8,3 94 
Enhet 5 9,0 78 

Resultatet visar att eleverna i årskurs 2 på Nösnäsgymnasiet uppger en hög grad av trygghet, 
men likt tidigare år skiljer det sig mellan könen. Jämfört med föregående år verkar eleverna 
(både flickor och pojkar) uppleva en högre grad av trygghet. Samtliga enheter uppvisar en 
ökning, utom enhet 5 som går i motsatt riktning. Det ska dock poängteras att svarsantalet på 
enhet 5 är betydligt lägre, vilket medför att varje enskilt svar får större effekt på utfallet.  
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Övergripande har indexen Förhindra kräkningar och Studiero lägst värden, men det skiljer 
sig något mellan enheterna. Flickor anger ett lägre värde än pojkar i samtliga index utom 
Bemötande – lärare, där värdet är lika. Indexet Bemötande – elever har näst högst värde och 
ligger någorlunda i paritet med GR, vilket är intressant utifrån enheternas arbete med 
gruppstärkande aktiviteter och värdegrund. Tyvärr är inte jämförelser över tid för dessa index 
möjliga utifrån enkätskillnaderna. Skolinspektionens index Ordningsregler och Studiero 
kommer att bli spännande att följa med hänsyn till enheternas arbete med ordningsregler och 
ledarskap i klassrummet. 

Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 
Under perioden 19 augusti 2021 till 9 juni 2022 inkom totalt 11 anmälningar i 
gymnasieskolan, 7st i år 1 och 4st i år 2.19 I ett ärende uppges personal eller annan vuxen vara 
den som utfört kränkningen. Ärendet är avslutat och avsåg en situation i lektionssalen som 
efter utredning inte bedömdes som kränkande behandling. 7 ärenden mellan elever är utredda 
och avslutade. Övriga 3 ärenden är under utredning, varav ett inväntar uppföljning. Av 
samtliga ärenden är det 8st som bedömts vara kränkande behandling. Ärendena varierar i 
karaktär där det vanligaste tillvägagångssättet är verbal kränkning och fysisk kränkning i form 
av slag eller knuff. 

 
Diagrammet ovan visar antal ärenden under perioden, fördelat efter juridiskt kön. 
Fördelningen visar att det är lika många registrerade ärenden på utsatta pojkar som flickor.  

Majoriteten av ärendena sker i klassrummet och i entré/korridorerna. 

 

 

 

 

 
19 Statistik framtagen i Skalman 2022-06-10 
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3. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån uppföljningen och nulägesanalysen har verksamheten identifierat aktuella utmaningar 
och åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. De identifierade 
utmaningar är:  

› Rutiner och planer för hantering av kränkningar 
› Bibliotekets aktiva medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet 
› Samarbete mellan Elevhälsan och arbetslagen 
› Tjejers upplevda trygghet 
› Systematisera arbetet med ordningsregler 
› Hälsa för välbefinnande 

Rutiner och planer för hantering av kränkningar 
Gymnasieskolan gör ett omtag av utmaningen och planerar att ta fram Rutin för hantering av 
kränkningar i gymnasieskolan, samt revidera enheternas Planer för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling, så att de överensstämmer med rutinerna. 

Bibliotekets aktiva medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet 
Verksamheten kommer att förtydliga rektors ansvar för biblioteket som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

Samarbete mellan Elevhälsan och arbetslagen 
Gymnasieskolan bedömer att arbetet fortfarande är i ett initieringsskede och behöver fortgå 
för att implementera nyvunna perspektiv och organiseringsförändringar. EHT behöver knytas 
ännu närmare klasserna och få samtliga kurslärare och mentorer att arbeta utifrån devisen 
samverkan kring eleven, och inte ”lämna över ett problem”. 
Flickors upplevda trygghet 
Verksamheten fortsätter sitt arbete med värdegrundsfrågor, jämställdhet och motverka 
skadliga normer och jargong. Genom kompetensutveckling och kollaborativt arbete, samt 
genom vidareutveckling av samarbetet inom SSPF. 

Systematisera arbetet med ordningsregler 
Enheterna kommer att systematisera sitt arbete med ordningsregler i samråd/samverkan med 
eleverna. Ett ”Nösnäsråd” kommer att upprättas bestående av elevrepresentanter 
(elevskyddsombuden) från samtliga skolenheter. I rådet ska aktuella representanter från 
personal, exempelvis städ, fastighet, måltid, lärare sitta (alternativt bjudas in). Nösnäsrådet 
kommer att behandla allt ifrån matfrågor, gemensamma arbetsmiljöfrågor till att fatta beslut 
om gemensamma ordningsregler. Mötena kommer att ske i samband med skyddsronder och i 
samband med att ordningsregler ska processas, för att få in elevernas synpunkter. 

Gymnasieskolan planerar även kompetensutvecklingsinsatser för lärare, så att de känner sig 
trygga i kontakten med vårdnadshavare.  

Hälsa för välbefinnande 
Enheterna kommer att vidareutveckla sina hälsofrämjande arbeten, samt verka för att 
involvera fler medarbetare i arbetet med gruppstärkande och sociala aktiviteter. 
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Utmaningar Åtgärder Följs upp i 
› Rutiner och planer 

för hantering av 
kränkningar.  

• Ta fram Rutin för hantering av kränkningar i 
gymnasieskolan. 

• Revidera enheternas Planer för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling, så att de 
överensstämmer med rutinerna. 

• Kompetensutveckla personalen för att säkerställa att 
kränkningar och diskrimineringar anmäls i Skalman och 
dokumenteras enligt rutin.  

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Bibliotekets aktiva 
medverkan i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet. 

• Förtydliga rektors ansvar för biblioteket som en del av 
det systematiska kvalitetsarbetet. 

Flyttas till 
Lärandeprocesser 
2023. 

› Samarbetet mellan 
Elevhälsan och 
arbetslagen. 

• Effektivisera elevhälsans och arbetslagens samverkan. Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Flickors upplevda 
trygghet. 

• Fortsatt arbete med värdegrundsfrågor, jämställdhet och 
att motverka skadliga normer med ett ökat fokus på 
samverkan och en enhetlig syn på Nösnäsgymnasiet. 

• Fortsatt utveckling av samarbetet inom SSPF. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Systematisera 
arbetet med 
ordningsregler 

• Systematisera arbetet med ordningsregler på varje 
skolenhet. 

• Upprättande av ett ”Nösnäsråd” bestående av elever från 
alla skolenheter. 

• Kompetensutveckling för lärare – kontakt med 
vårdnadshavare.  

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Hälsa för 
välbefinnande 

• Vidareutveckla hälsofrämjande arbete på enheterna. 
• Involvera fler medarbetare i arbetet med gruppstärkande 

och sociala aktiviteter. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 
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Kompetens och utveckling 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

Vuxenutbildningen har arbetat med att skapa systematiska vägar för och att nå ut med 
information till eleverna och skapa förutsättningar för trygghet och trivsel. Precis som i 
tidigare rapporter har elevintroduktionen identifierats som ett kritiskt moment. I Mål och 

Trygghet och trivsel 2021, Kompetens och utveckling 

Utmaningar Åtgärder Status 
• Information till elever 

vid uppstart. 
a. Uppdatera och översätta vuxenutbildningens 

”likabehandlingsbroschyr”. 
a) Genomförd/ 
*Pågår nya 
åtgärder. 
 

• Tillgång till jämförbart 
analysunderlag. 

b. Fortsatt arbete med vuxenutbildningens framtagna 
enkäter och med att höja svarsfrekvensen. 

b) Pågår  

• Kontinuitet i det 
förebyggande och 
främjande arbetet.   

c. Se över relevanta kompetensutvecklingsinsatser och 
koppla dessa tydligare till det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

c) Genomförd  

• Eventuell kränkande 
behandling och 
diskriminering under 
APL/LIA. 

d. Följa upp eventuell omfattning av kränkande 
behandling och diskriminering på APL/LIA och ta 
fram relevanta åtgärder. 

d) Genomförd 

• Av MYH identifierade 
brister i uppföljningen 
till ledningsgruppen för 
YH-utbildningen. 

e. Koppla på YH i vuxenutbildningens systematiska 
kvalitetsarbete. 

e) Genomförd 

• Av deltagaren upplevd 
otydlighet kring 
organisation, roller, 
ansvarsfördelning och 
mandat. 

f. Tydliggörande av organisation, samt arbete med att 
ta fram individuella 
processbeskrivningar/arbetsmarknadsplaner. 

f) Pågår 

• Bristande motivation 
hos deltagare med 
försörjningsstöd. 

g. Fortsatt utveckling av samverkan med andra 
instanser. 

g) Genomförd/ 
*Pågår i aktuella 
samverkansprocesser. 

 
• Tillgång till 

analysunderlag över tid. 
h. Framtagande av digital enkät för lagring av 

dialogunderlag med deltagaren. 
h) Pågår 

• Klagomålshanteringen. i. Koppla på enheten på Sektor utbildnings digitala 
klagomålshantering. 

i) Genomförd 

• Risk för särbehandling 
eller diskriminering på 
praktik/arbetsplats. 

j. Se över möjligheter för att tydliggöra krav på 
arbetsgivare utifrån diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen. 

k. Fortsatt arbete med OSA. 

j-k) Genomförd 
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resultat 2021 identifierades behoven att utveckla introduktionsfilmer och den broschyr som 
enheterna skickar ut till eleverna inför kursstart tillsammans med antagningsinformationen. 
Inom kort finns en inspelningsstudio i bruk på Vuxenutbildningen, som bland annat kommer 
att användas för att utveckla dessa filmklipp. Broschyren har nu reviderats och översatts till 
10 olika språk, utöver svenska och lätt svenska. Innehållet lyfts upp i undervisningen och 
innehåller, utöver studieinformation, information om hur eleverna kan anmäla kränkningar 
och lämna klagomål. Vuxenutbildningen kommer att fortsätta utveckla elevintroduktionen 
inför HT22, dels genom att revidera omfattningen av praktisk information i broschyren, dels 
genom att väva in mer samtal om värdegrund, inspiration och vägledning i samverkan med 
studie- och yrkesvägledare. 

I och med att varken Skolinspektionens- eller Göteborgsregionens (GR) elevenkät riktar sig 
mot Vuxenutbildningen, tog verksamheten år 2021 fram egna enkäter som genomförs två 
gånger per år (VT och HT). Enkäten delas ut både på enhet 1 och enhet 2, samt för eleverna 
som läser på distans på Hermods. Enkätfrågorna är tematiskt uppdelade för att kunna vara ett 
verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. I Trygghet och trivsel 2021 var svarsfrekvensen 
för enhet 1 (48,0%), för enhet 2 (45,0%) och för den externa distansutbildningen på Hermods 
(85,0%). I analysen drogs slutsatsen att pandemin sannolikt påverkat enheternas 
svarsfrekvens, som inte kunnat genomföra enkäterna på plats med utdelade plattor. Det var, 
(och är), färre elever som läser extern distansutbildning. Ett fåtal elever får således stort utfall 
på svarsfrekvensen och resultatet. Vårens enkät (2022) genomfördes på plats i klassrummen 
för enheterna och visar en ökad svarsfrekvens; enhet 1 (55,4%) och enhet 2 (55,0%). Utifrån 
feedback från Hermods reviderades enkätfrågorna för att bättre stämma överens med 
distansutbildning. Svarsfrekvensen i årets enkät för externa distansutbildning var dock 
betydligt lägre (14,6%) jämfört med föregående år. Enkätresultatet presenteras vidare i 
verksamhetens nulägesanalys. Vuxenutbildningen konstaterar att arbetet fortgår med att höja 
svarsfrekvensen och att frågorna behöver ses över löpande en period, för att enkäten ska 
kunna utgöra ett effektivt verktyg i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Ett led i 
utvecklingen är att se över när enkäten genomförs, eventuellt lägga till fler kommentarsfält 
och finna kompletterande underlag för analys, såsom djupintervjuer med elever. 

I Trygghet och trivsel 2021 lyftes den kritik som Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) 
framfört i samband med granskningen av Yrkeshögskoleutbildningen (YH) Drifttekniker 
kemisk industri. Samtliga av MYH:s påpekanden åtgärdades 2021 och rapporterades tillbaka 
till MYH. YH har även kopplats på det systematiska kvalitetsarbetet i större utsträckning. I 
Mål och resultat 2021 lyftes YH som en egen del i kvalitetsdialogen under enhet 2 med 
indikatorerna genomströmning (examensbevis) och etablering (6 månader efter avslutad 
utbildning). 

Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för nyanlända (EFN) har gjort ett omtag i sitt 
systematiska kvalitetsarbete för att förankra arbetet i verksamheten och för att processerna 
bättre ska stämma överens med det som föreskrivs av sektormodellen. Ett led i arbetet, som 
påbörjades i höstas, var att tydliggöra organisationen och ta fram arbetsrollsbeskrivningar. 
Nästa steg är riktat mot deltagarna, där information ska tas fram som tydliggör för den 
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enskilde deltagaren vilka som är inkopplade som ansvariga och deras funktion, samt vilka 
deltagaren förväntas kontakta i olika situationer; såsom när handledaren är sjuk, eller för att 
informera om ledighet. Att säkerställa informationen och rutinerna kring detta stöttar även 
verksamheten i planeringen. Om handledaren exempelvis är sjuk en längre tid kanske man 
skall flytta deltagaren till annan verksamhet. 

Genom det förändrade arbetssättet för AME och EFN, där enheten har effektiviserat 
kartläggningsprocessen, förväntas motivationen stärkas hos deltagaren. Tidigare genomgick 
samtliga deltagare en rutinmässig kartläggningsprocess, vilket numera beslutas utifrån 
inledande möten med individen. Ytterligare åtgärder har varit att koppla på verksamhetens 
hälsoinspiratörer och vidareutveckla samverkan med Individ- och familjeomsorgen (IFO), 
vilket beskrevs i Lärandeprocesser 2022.  

En utmaning för AME och EFN som lyftes i Mål och resultat 2021, var tillgång till 
tillförlitligt analysunderlag, jämförbart över tid, med möjlighet att följa och analysera 
deltagares stegförflyttningar. Verksamheten åtog sig då att undersöka BIP-metoden20 och 
landade i slutsatsen att metoden och dess mallar inte fullt motsvarar verksamhetens arbetssätt 
och behov. Verksamheten planerar i stället att skapa ett eget uppföljningssystem i befintlig 
digital plattform, Accorda, med en digital enkät för lagring av dialogunderlag med deltagaren. 

I AME och EFNs arbete med trygghet och trivsel identifierades år 2021 två centrala delar; 
dels att koppla på enheten på sektor utbildnings digitala klagomålshantering, dels att se över 
möjligheter för att tydliggöra krav på arbetsgivare utifrån diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen. Varje deltagare får numera en klagomålsblankett. De får även information 
om att klagomål kan lämnas via kommunens hemsida och att man kan vända sig till 
skyddsombud med klagomål. Verksamheten kommer att gå igenom information om vad 
kränkande behandling, diskriminering och trakasserier innebär och att det inte får förekomma 
på arbetsplatsen, samt vad man kan göra som deltagare om man upplever sig utsatt för det. 
För personalen är det en årlig punkt på APT. För deltagarna kommer skriftlig och muntlig 
information att ges under inskrivningsmötena. Arbetet och åtgärderna är en del i 
verksamhetens OSA-arbete21. 

Sektorövergripande identifierades elevers/deltagares risk för diskriminering och kränkande 
behandling/kränkande särbehandling när de befinner sig ute på praktik. Kompetens och 
utveckling har diskuterat frågan med företagsteamet och vikten av att gemensamt arbeta för 
att förebygga/motverka, samt uppmärksamma om ärenden uppstår. 

  

 
20 BIP=Beskæftigelses Indikator Projektet. Informationslänk BIP: BIP-indikatorer-och-
jobbsannolikhet_WEB.pdf (vaeksthusets-forskningscenter.dk), hämtad 2022-06-02. 
21 OSA: Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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2. Nulägesanalys 
Kompetens och utveckling har i årets tema Trygghet och trivsel fokuserat på:  

› Det främjande och förebyggande arbetet utifrån planerna för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling.  

› Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanländas omtag av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

› Analys av Vuxenutbildningens elevenkät – uppföljningsområde trygghet och trivsel. 
› Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 

Det främjande och förebyggande arbetet utifrån planerna för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling 
I Trygghet och trivsel 2021 lyftes den sektorövergripande översynen av modulen för 
kränkningsärenden (Skalman), där Vuxenutbildningen rapporterade att de i och med den 
upplever att modulen blivit bättre anpassad efter verksamheten. Då som nu har inga 
anmälningar inkommit. Planen för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling utgör en grund för Vuxenutbildningens främjande och förebyggande arbete och 
revideras varje år tillsammans med personalen. 

Information finns med i checklistan för nyanställda och Skalmanmodulen gås igenom på 
APT. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering är en ordinarie del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och är en stående punkt på APT, och lyfts även på 
SFI-konferenser. För personalen ges regelbundna tillfällen att utbyta tankar om trygghet och 
trivsel i samband med konferenser och analyser utifrån case. För eleverna arrangeras 
likabehandlingsvecka, utöver moment i den ordinarie undervisningen. Varje utbildning 
informerar innan APL/LIA om att praktiken är en del av studierna och om eleven känner sig 
kränkt eller trakasserad ska den ta kontakt med sina lärare. 

Som beskrivits av Vuxenutbildningen i tidigare rapporter (se exempelvis Mål och resultat 
2021) är det en stor variation bland elever som läser på Vuxenutbildningen. Överlag är 
eleverna väldigt motiverade att klara studierna, för att komma vidare i arbete eller annan 
högre utbildning. En del elever är studieovana och somliga läser på Vuxenutbildningen på 
grund av tidigare studiemisslyckanden. Många elever kämpar med att kombinera studier, 
familj och arbete. Vidare har en stor grupp elever inte svenska som modersmål och vissa 
elever har upplevt trauman med psykisk ohälsa som följd. Det finns därför ett stort behov av 
tillgång till elevhälsa och specialpedagogisk kompetens. Både utifrån elevens psykosociala 
mående, och för att tidigt kunna fånga upp progressionssvaga elever. Vuxenutbildningen har 
arbetat med kompetensutveckling Specialpedagogik för lärande för komvux i väntan på 
rekrytering av specialpedagogisk kompetens. I nuläget annonserar verksamheten efter en 
specialpedagog med planerat tillträde 9 augusti 2022.  

Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanländas omtag av det systematiska 
kvalitetsarbetet 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för nyanlända (EFN) har gjort ett omtag i sitt 
systematiska kvalitetsarbete för att förankra arbetet i verksamheten och för att processerna 
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bättre ska stämma överens med det som föreskrivs av sektormodellen. Ett led i arbetet har 
varit inrättandet av SKA-gruppen bestående av enhetschef, arbetsledare, 
arbetsmarknadskonsulent, skyddsombud, samt arbetsterapeut/hälsoinspiratör. SKA-gruppens 
funktion är att agera motor och samordna förbättringsarbetet, samt ta fram verktyg för 
uppföljning och analys.  

Analys av Vuxenutbildningens elevenkät – uppföljningsområde trygghet och trivsel 
Vuxenutbildningens elevenkät för enhet 1 och 2 består av totalt 37 frågor, varav 12 är riktade 
mot uppföljningsområdet Trygghet och trivsel. Enkäten för elever som läser på distans på 
Hermods består av totalt 29 frågor, varav 5 är riktade. På de flesta av frågorna står 
svarsalternativen viktade mellan 1-5 där 5 är det högsta möjliga. Övriga frågor har 
svarsalternativen JA/Nej eller fritext. I stapeldiagrammen nedan redovisas medelvärdet för de 
frågor som har svarsviktning mellan 1–5. 

Vuxenutbildningens elevenkät vårterminen 2022 – Enhet 122 

 
Svarsfrekvens: 55,4% 

Utöver ovanstående frågor, har eleverna fått besvara frågorna: 

› Har du någon gång under din studietid känt dig dåligt behandlad (ex. diskriminering 
eller kränkning?). (6st) JA-svar. Jämfört med HT21: (6st) JA-svar. 

o Om [JA] av vem? (3st) av personal, (3st) av elev. HT21: (2st) av personal, 
(4st) av elev. 

o På min skola finns det elever som jag är rädd för. (3st). HT21: (11st). 
› På min skola finns det personal som jag är rädd för. (3st). HT21: (6st). 

 
22 Grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser, Svenska för invandrare (SFI), Svenska som andraspråk och 
Särskild utbildning för vuxna. 
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Överlag höga medelvärden i svaren. Medelvärdet har gått upp något på samtliga frågor 
rörande trygghet och trivsel. Ingen av frågorna sticker ut eller avviker nämnvärt från tidigare 
år. Det som försvårar analysen är att vissa frågor har en hög andel Vet ej-svar såsom fråga 6 
och 7 (från vänster i diagrammet); Jag vet vem jag ska prata med om någon behandlat mig 
eller annan elev dåligt och Min skola arbetar aktivt med att förhindra att någon blir dåligt 
behandlad. En annan utmaning är att elevgrupperna skiftar. JA/NEJ-frågorna ger således en 
ögonblicksbild som har störst analysvärde för enhetens pågående trygghetsarbete, framför 
jämförelser över tid. Än är det för tidigt för att kunna göra några trendanalyser på 
enkätunderlaget, vilket är ett av syftena bakom enkätuppföljningen. 

Vuxenutbildningens elevenkät vårterminen 2022 – Enhet 223 

 
Svarsfrekvens: 55,0% 

Utöver ovanstående frågor, har eleverna fått besvara frågorna: 

› Har du någon gång under din studietid känt dig dåligt behandlad (ex. diskriminering 
eller kränkning?). (5st) JA-svar. Jämfört med HT21: (2st) JA-svar. 

o Om [JA] av vem? (2st) av personal, (3st) av elev. HT21: (1st) av personal 
(1st) av elev. 

› På min skola finns det elever som jag är rädd för. (0st). HT21: (1st). 
› På min skola finns det personal som jag är rädd för. (0st). HT21: (1st). 

Likaså har enhet 2 överlag höga medelvärden i svaren. Medelvärdet har gått upp något på 
samtliga frågor utom en, rörande trygghet och trivsel. Uppgången är störst på de frågor som 
handlar om positivt och respektfullt bemötande. Precis som för enhet 1 försvåras analysen av 

 
23 Yrkesutbildningar och Yrkesutbildningar med språkstöd 
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att vissa frågor har en hög andel Vet ej-svar såsom fråga 6 och 7 (från vänster i diagrammet); 
Jag vet vem jag ska prata med om någon behandlat mig eller annan elev dåligt och Min skola 
arbetar aktivt med att förhindra att någon blir dåligt behandlad. Det är svårt att utläsa 
orsaken till att andelen Vet ej-svar var höga för dessa två frågor på båda enheterna och kräver 
vidare analys av verksamheten. Utifrån målet att skapa en god och informativ 
elevintroduktion är detta en indikator att följa upp till Trygghet och trivsel 2023. 

Vuxenutbildningens elevenkät vårterminen 2022 – Extern distansutbildning 

 
Svarsfrekvens: 14,6% 

Utöver ovanstående frågor, har eleverna fått besvara frågorna: 

› Har du någon gång under din studietid känt dig dåligt behandlad (ex. diskriminering 
eller kränkning?). (0st) JA-svar. 

o Om [JA] av vem? (-). 

Slutsatserna tolkas med reservation för den låga svarsfrekvensen. Fråga 2 (från vänster i 
diagrammet) har dippat jämfört med föregående år och har i jämförelse med de övriga 
frågorna ett lägre medelvärde. Om diagrammet ska tolkas som det står betyder det att elever 
som läser externt på distansutbildning är i behov av information/tydlighet i vem de ska prata 
med om någon behandlat dem eller annan elev dåligt. Medelvärdesökningen för sista frågan 
är missvisande då 57% av eleverna som svarat har angett Vet ej som svar. 

Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 
Under perioden 19 augusti 2021 till 9 juni 2022 inkom inga anmälningar i 
Vuxenutbildningen. Verksamheten bedömer att det kan finnas ett mörkertal och arbetar, som 
tidigare beskrivits, aktivt för att förebygga kränkningar. 
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3. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån uppföljningen och nulägesanalysen har verksamheten identifierat aktuella utmaningar 
och åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. Uppföljning sker i 
Trygghet och trivsel 2023. De identifierade utmaningar är:  

› Vidareutveckla elevintroduktionen. 
› Analysunderlag för jämförelser över tid och för att identifiera aktuella trygghets- och 

trivselbehov. 
› Av deltagaren upplevd otydlighet kring organisation, roller, ansvarsfördelning och 

mandat. 
› Implementera modellen för det systematiska kvalitetsarbetet på 

Arbetsmarknadsenheten och Enheten för nyanlända och förankra arbetssättet hos 
personalen. 

Vidareutveckla elevintroduktionen 
Som beskrevs i uppföljningen kommer Vuxenutbildningen att fortsätta utveckla 
elevintroduktionen inför HT22 genom att vidareutveckla broschyren och genom att väva in 
mer samtal om värdegrund, inspiration och vägledning i samverkan med studie- och 
yrkesvägledare. Dessutom planerar verksamheten som komplement att ta fram 
informationsfilmklipp för eleverna. 

Analysunderlag för jämförelser över tid och för att identifiera aktuella trygghets- och 
trivselbehov 
Enkätresultatet visar behov av fortsatt arbete med att höja svarsfrekvensen. Den höga andelen 
Vet ej-svar på vissa av frågorna behöver följas upp och kan fungera som en indikator i det 
främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 
Vuxenutbildningen kommer att se över enkätperiod och eventuellt revidera frågeställningarna, 
samt finna kompletterande underlag för analys, såsom djupintervjuer med elever. 

Av deltagaren upplevd otydlighet kring organisation, roller, ansvarsfördelning och mandat 
AME och EFN arbetar vidare för att säkerställa information och rutiner, för ökad tydlighet för 
deltagarna kring organisation, ansvars- och funktionsbeskrivningar, kontaktinformation, samt 
förväntansbild på deltagaren. 

Implementera modellen för det systematiska kvalitetsarbetet på Arbetsmarknadsenheten och 
Enheten för nyanlända och förankra arbetssättet hos personalen 
Den nyinrättade SKA-gruppen kommer att arbeta för att bygga upp verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete i likhet med den övergripande sektormodellen, genom att 
organisera kvalitetsdialoger, ta fram uppföljningsverktyg och underlag för analys, och utifrån 
detta driva på förbättringsarbete. Ett led i detta arbete är skapandet av ett uppföljningssystem i 
den befintlig digitala plattformen Accorda, med en digital enkät för lagring av dialogunderlag 
med deltagarna. 
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Utmaningar Åtgärder Följs upp i 
› Vidareutveckla 

elevintroduktionen 
• Revidera omfattningen av praktisk information i 

broschyren. 
• Väva in mer samtal om värdegrund, inspiration och 

vägledning i samverkan med SYV. 
• Framtagning av informationsfilmklipp.  

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Analysunderlag för 
jämförelser över tid 
och för att 
identifiera aktuella 
trygghets- och 
trivselbehov. 

• Arbeta för att höja svarsfrekvensen. 
• Se över enkätperiod och eventuellt revidera 

frågeställningar. 
• Följa upp Vet ej-svar och använda det som en indikator 

för det främjande och förebyggande arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

• Finna kompletterande underlag för analys, ex. 
djupintervjuer med elever.  

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Av deltagaren 
upplevd otydlighet 
kring organisation, 
roller, 
ansvarsfördelning 
och mandat. 

• Framtagning av information som tydliggör 
organisationen, ansvars- och funktionsbeskrivningar, 
kontaktinformation, samt förväntansbild på deltagaren. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Implementera 
modellen för det 
systematiska 
kvalitetsarbetet på 
AME och EFN och 
förankra arbetssättet 
hos personalen. 

• Arbeta in kvalitetsdialoger som en naturlig del i 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

• Genomföra SKA-gruppens planerade åtgärder för 
framtagning av uppföljningsverktyg, underlag och 
analys.  

o Uppföljningsenkät i Accorda. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 
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Kultur och Fritid 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

Under SKA-perioden har Kultur och Fritid arbetat för att säkra upp systematik i underlag för 
uppföljning och analys. En del av arbetet har handlat om att undersöka möjligheten att införa 
Nöjd kundindex-mätningar (NKI) på de fysiska mötesplatserna Kulturhuset Fregatten och 
Stenungsund Arena. Under våren har upphandling genomförts och inledande möten är nu 
planerade med företaget Indikator24. 

I Lärandeprocesser 2022 förklarade Kultur och Fritid hur pandemin påverkat möjligheterna att 
genomföra dialoggrupper/fokusgrupper för att få in synpunkter från olika målgrupper, såsom 
Kulturhusrådet. Under våren har medborgardialoger genomförts kring Vision 2035 för 
Stenungsund Arena, tillsammans med föreningar, skola, näringsliv och allmänheten, i syfte att 
samla in åsikter och tankar om utvecklingen för Stenungsund Arena fram till år 2035. 

I Trygghet och trivsel 2021 identifierades behovet av att implementera framtagen krisplan, 
vilken har arbetats med under SKA-perioden. Den 7 april 2022 fick krisplanen testas i skarpt 
läge då ett misstänkt föremål hittades i Kulturhuset Fregatten. I utvärderingen upplevde 
personalen att krisplanen fungerade väl, men att den behövde kompletteras med en 
kontaktlista för Stenungsundshem, samt Tjänsteman i beredskap (TiB). Krisplanen revideras 
årligen. Nästa tillfälle november 2022. VSG25 medverkar i den dialog som föregår 
revideringen. Kultur och Fritid kommer även att arrangera övningsrollspel med utökad 
ledningsgrupp för att träna på rutiner vid kris, in- och utrymning. Idrott Anläggning delar flera 
salar och lokaler med Nösnäsgymnasiet och identifierade därför behovet av ökad samverkan 
med gymnasieskolan i revideringen av krisplanen, med gemensamma säkerhetsrutiner och 
system för Stenungsund Arena. 

Från och med år 2022 genomförs årlig uppföljning av underhållsplaner för hamn och 
badplatser. 

 
24 Institutet för kvalitetsindikatorer 
25 Verksamhetssamverkansgruppen 

Trygghet och trivsel 2021, Kultur och Fritid 

Utmaningar Åtgärder Status 
• Systematisk 

uppföljning och analys. 
• Underlag för analys 

och uppföljning.  

a. Se över metoder för NKI. 
b. Fortsätta arbetet med dialoggrupper/fokusgrupper. 
c. Implementering av framtagen krisplan. 
d. Systematisk uppföljning av underhållsplaner för 

hamn och badplatser. 
e. Analysera LUPP-undersökningen i samverkan med 

ungdomar. 

a-e) Genomförd 
*a, c) Pågår med 
nya åtgärder. 

• Något skev 
könsfördelning på 
Hasselgården. 

f. Arbeta med att nå fler tjejer på Hasselgården. f) Genomförd  
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Ungdomsverksamheten har analyserat LUPP26-undersökningens resultat. Den senaste LUPP-
undersökningen genomfördes år 202027, och dessförinnan 2017. Ungdomsverksamhetens 
analys har genomförts tillsammans med ungdomar och resultatet av analysen har filmatiserats 
och visats publikt vid båda tillfällena. Filmklippen ligger tillgängliga på Youtube28. 
Filmatiseringen från 2020 heter Vad kan gå fel? och är baserad på LUPP-undersökningens 
resultat för Stenungsunds kommun och handlar om ungdomars otrygghet, ansvar, relationer, 
beroenden och grupptryck. (För mer information om filmatiseringarna och arbetet bakom, se 
filmklippslänkar).  

I Trygghet och trivsel 2021 identifierades behovet av att möjliggöra en jämnare 
könsfördelning på Hasselgården. Utmaningen är förknippad med Kultur och Fritids ambition 
att tillgängliggöra verksamheterna och nå ut till olika målgrupper och områden inom 
kommunen, vilket har lyfts fram i både Mål och resultat 2021 och Lärandeprocesser 2022. 
Arbetet runt just Hasselgården har framför allt skett genom direktkontakt mellan fritidsledare 
och besökande ungdomar, samt genom lokala undersökningar – ett arbete som fortsätter inom 
ordinarie verksamhet. Sedan föregående mätning (2020) har det blivit en något jämnare 
könsfördelning på den öppna verksamheten på fritidsgårdarna, vilket går att utläsa av tabellen 
nedan. Den 21 april (2022) arrangerade Hasselgården en ungdomsdialog i syfte att få veta mer 
om ungdomarnas tankar och idéer kring höstens KEKS29-resultat, något som presenteras 
ytterligare i nulägesanalysen. 

 2020 Differens 
2020 2021 Differens 

2021 
Jmf. 

2020–
2021 

 Tjejer Killar  Tjejer Killar   

Totalt 37,1% 62,9% (25,8%) 40,9% 59,1% (18,2%) -7,6 

Hasselgården 34,9% 65,1% (30,2%) 35,0% 65,0% (30,0%) -0,2 

Stora 
Högagården 

40,6% 59,4% (18,8%) 42,8% 57,2% (14,4%) -4,4 

  

 
26 LUPP: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 
27 Länk till resultatrapport för LUPP 2020 Stenungsunds kommun: Lupp 2020 Stenungsund - slutrapport .pdf. 
Hämtad 2022-06-03. 
28 Filmklippslänk ”Vad kan gå fel? (LUPP 2020). https://youtu.be/dtcIv4vUkQY. Hämtad 2022-06-03. 
Filmklippslänk ”Do it Young” (LUPP 2017). https://youtu.be/reu0omZWBxY. Hämtad 2022-06-03. 
29 KEKS är ett nätverk för den öppna ungdomsverksamheten och står för Kvalitet och kompetens i samverkan. 
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2. Nulägesanalys 
I årets tema Trygghet och trivsel har Kultur och Fritid fokuserat på trygga mötesplatser: 

› Den fysiska miljön 
› Den sociala miljön 
› Digitala mötesplatser 

Den fysiska miljön 
I kvalitetsdialogen lyfte Kultur och Fritid olika trygghetsaspekter förknippande med den 
fysiska miljön, utifrån respektive enhet. Idrott Anläggning berättade dels om arbetet i 
Stenungsund Arena med ventilation, omklädningsrum och simhallen för ökad trygghet och 
trivsel, dels om den nyanställda friluftssamordnarens arbete med att rusta upp vandringsleder, 
genom att märka ut stigar och säkra upp/utveckla faciliteter, såsom vindskydd. Kulturskolan 
lyfte behovet av verksamhetsanpassade undervisningslokaler, då exempelvis 
musikundervisning oftast inte sker i musiksalar, utan i konferenslokaler eller små grupprum 
med begränsad insyn, vilket kan påverka elevernas upplevda trygghet och trivsel. Kultur 
diskuterade möjligheten till registrering av kommunens offentliga miljöer i 
tillgänglighetsdatabasen, vilket hade underlättat förutsägbarheten för besökare med 
funktionsnedsättning. Biblioteket planerar att ta fram ett förberedelsehäfte med bild och text, 
så att besökarna vet vad de kan förvänta sig under ett besök, något som kan stärka 
förutsägbarheten, och på så vis tryggheten, för besökare med NPF30. För den prioriterade 
målgruppen barn och unga, arrangerar Biblioteket exempelvis läs- och skrivgrupper och 
kommer under året lansera det statligt finansierade31 projektet Mitt bibblan, som syftar till att 
öka barns inflytande och delaktighet, med fokus på de som vanligtvis inte besöker biblioteket, 
eller finner intresse av det. Kulturhuset Fregatten har ökat sina öppettider genom självservice, 
kallat meröppet, något som inte verkar ha påverkat tryggheten för besökarna i negativ 
riktning, vilket befarades innan implementeringen. Inga incidenter har rapporterats hittills vid 
dessa tillfällen. Ungdomsverksamheten talar kontinuerligt med barn och unga kring 
kommunens miljöer för att skapa så god trygghet och trivsel som möjligt. Exempelvis 
genomför Ungdomsverksamhet trygghetsvandringar och närvarar i olika utemiljöer vid 
evenemang och högtider. För att kunna fånga upp elever och nå ut till nya målgrupper har 
Ungdomsverksamheten en stående bowlingtid för elever. Tillfällena möjliggör samtal med 
ungdomar, både deltagande och förbipasserande vid Stenungsund Arena. Kultur och Fritid 
arbetar tillsammans för att skapa trygghet och trivsel på populära mötesplatser, genom att 
arrangera aktiviteter och se över underhåll. Exempelvis har Skateparken vid Kristinedalskolan 
10års jubileum i år. Där är både Ungdomsverksamheten och Idrott Anläggning med och 
arrangerar evenemang, i samverkan med Stenungsunds Basketklubb och Stenungsunds 
Frisbee Club. I sommar kommer prova-på aktiviteter att erbjudas. Ett nytt flyttbart 
utomhusgolv kommer att anläggas med stöd av ekonomiskt bidrag. 

Som beskrevs i uppföljningen är upphandlingen klar och NKI-mätningar kommer att 
genomföras under perioden på Stenungsund Arena och Kulturhuset Fregatten. 

 
30 NPF: Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
31 Den statliga bidragssatsningen 2022, Stärkta bibliotek. 
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Den sociala miljön 
För Kultur och Fritid handlar den sociala miljön om att skapa bra bemötande och 
förhållningssätt för att preventivt motverka kränkningar, verka för trygghet och trivsel, samt 
inkorporera barnkonventionen i verksamhetens handlingar. En grund för arbetet är den 
Kulturpolitiska planen, som håller på att revideras. Ambitionen är att det praktiska arbetet 
med barnkonventionen kommer att lyftas in i planen.  

Under kvalitetsdialogen belyste Idrott Anläggning utmaningen med ordningsregler, bland 
annat i omklädningsrummen avseende alkohol- och drogpolicyn, exempelvis i samband med 
att föreningar som hyrt in sig spelat match. Det är inte helt enkelt att utfärda sanktioner då 
situationerna oftast sker utan insyn och med delade uppfattningar. Det pågår kontinuerliga 
dialoger med föreningarna; tränare, föreningsledare, vårdnadshavare, samt RF-SISU32 för att 
tillsammans skapa trygga miljöer. Idrott Anläggning kommer att förtydliga sin 
kommunikation om ordningsreglerna gentemot föreningarna och i högre utsträckning påvisa 
kontraktsangivna sanktioner. Biblioteket belyste Kulturhuset Fregatten och biblioteket som en 
social mötesplats, där alla människor kan träffas. Några anledningar kan vara att platsen har 
tillgång till Wi-Fi och möjliggör en chans att träffa andra människor. Biblioteket tar ett stort 
ansvar för den digitala tillgängligheten. Verksamheten upplever att det finns en underförstådd 
förväntansbild att Kulturhuset Fregatten och Biblioteket ska ta hand om frågor och ärenden 
kopplade till medborgarservice, såsom att hjälpa besökare med kommunala tjänster, kontakt 
med myndigheter, skriva ut/kopiera, samt handleda digitala verktyg - exempelvis Bank ID. En 
digital handledning för bibliotekarierna är framtagen för att göra det tydligare var gränserna 
går för vilken service som ska ges och när medborgaren ska hänvisas vidare. I och med att 
mycket energi och arbete går åt till detta arbete riskeras service och bemötande bli lidande för 
övriga besökare. Kultur och Fritid vill därför undersöka vidare vilka aktörer som finns med i 
arbetet utifrån kommunens förväntansbild och kommunens arbete med att skapa ”En väg in”.  

Ungdomsverksamheten genomför årligen besöksmätningar som en del av KEKS-nätverket33 
för att följa upp ungas trygghet och trivsel. Den senaste undersökningen genomfördes i slutet 
av år 2021 och resultatet har analyserats av verksamheten under våren. Nedan presenteras en 
jämförelse över tid för frågorna i indexet Trygghet och bemötande. 

  

 
32 RF-SISU: Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.  
33 KEKS-nätverket: Kvalitet och kompetens i samverkan. 
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KEKS-nätverkets besöksmätningsenkät – index Trygghet och bemötande 

 
Kommentar: Verksamheten kan inte uppge exakt svarsfrekvens, men under mätperioden avsätts personal för att 
gå runt och samla in svar från de som befinner sig på fritidsgårdarna. Verksamheten bedömer att merparten av 
alla besökare under en treveckorsperiod besvarar enkäten. År 2021 var det 135st unga som svarade på 
mötesplatsenkäten och 25st på gruppenkäten, jämfört med 2020 då 137st svarade på mötesplatsenkäten och 17 
på gruppenkäten. 

Resultatet visar en nedgång för indexet Trygghet och bemötande och indexresultat nådde inte 
upp till Good-enough34 målet på 90% (resultatet blev 87%). Den 21 april anordnades en 
ungdomsdialog på Hasselgården för att undersöka vad orsakerna till nedgången kan vara. I 
dialogen diskuterades tre olika delar; trygghetsaspekter, vill tjejer komma till fritidsgårdarna 
och ungdomsprojekt. I dialogen samlades ungdomarnas röster in, vilket kommer att analyseras 
vidare under SKA-perioden (hösten 2022). En analys som verksamheten gjort är att killar 
kommer mer spontant, medan tjejer snarare deltar i aktiviteter. 

På Stora Högagården finns det ungdomar som inte känner sig trygga i samhället och de börjar 
närma sig myndig ålder och är således för gamla för att vara på ungdomsgården. Samtal pågår 
med ungdomarna för att skapa delaktighet och inflytande och känna trygghet som 
samhällsmedborgare. Ungdomarna vill vara i ett sammanhang. De har hänvisats till RUM1, 
samt erbjudits möjligheten att arbeta som verksamhetsutvecklare på fritidsgården, men de är 
inte intresserade av de lösningarna. Det finns ett behov av att möta dessa ungdomar och deras 
upplevelse av vakuum efter studenten. Fritidsgårdarna fungerar som en samlande plats, som 
motverkar/förebygger att det kommer till negativt uttryck i andra delar av samhället. Kultur 
och Fritid arbetar vidare, i samverkan med Socialtjänsten och andra myndighetsaktörer, för att 
finna samhällspositiva lösningar. 

 
34 Good enough – mål är fastställda nivåer av KEKS-nätverket avseende delaktighet som kännetecknar en god 
öppen ungdomsverksamhet. För mer information om KEKS-nätverket och Good-enough – målen, se 
informationslänk: Våra mål – KEKS. (Hämtad 2022-06-16). 
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Digitala mötesplatser 
Kultur och Fritid arbetar för trygga mötesplatser och noterar att allt större del av kulturlivet 
och service sker digitalt. Att möta kommunmedborgare och besökare på digitala plattformar 
och mötesplatser ställer krav på digital kompetens, informationssäkerhet och att följa 
framtagna riktlinjer för sociala medier. Några utmaningar som har identifierats i och med 
utvecklingen är diarieföring av allmänna handlingar och behandling av fria kommentarsfält. 
Inventering pågår kring vilka konton för sociala medier som finns i kommunen och 
upprättande av kommentarsregler. Kultur och Fritid ser en risk för utbrett digitalt utanförskap 
på grund av bristande digital kompetens hos vissa medborgare. Verksamhetens digitala 
stödinsatser beskrevs kort i Lärandeprocesser 2022. Fortbildning i barns säkerhet online har 
givits utifrån en föreläsning av kriminolog och författare Maria Dufva. Det pågår även en 
intern kompetensutveckling kring informationssäkerhet. Kultur och Fritid ser fortsatt behov 
av kompetensutvecklingsinsatser för personalen för att stärka den digitala kompetensen.   

3. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån uppföljningen och nulägesanalysen har verksamheten identifierat aktuella utmaningar 
och åtgärder. Dessa förklaras kort och listas avslutningsvis i en tabell. Uppföljning sker i 
Trygghet och trivsel 2023. De identifierade utmaningar utgår från Trygga mötesplatser och är:  

› Den fysiska miljön 
o Krisplan för Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena 
o Tillgänglighetsdatabasen  
o Underlag för analys och uppföljning 

› Den sociala miljön 
o Ordningsregler för lokalhyra och omklädningsrum 
o ”En väg in” 
o Meningsfull fritid för myndiga ungdomar 

› Digitala mötesplatser 
o Digital kompetens, informationssäkerhet och sociala medier 

Den fysiska miljön 
Krisplan för Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena 
Krisplan för Kulturhuset Fregatten kommer att revideras tillsammans med fackliga företrädare 
i VSG och kompletteras med den information som upplevdes saknas vid skarpt läge, såsom 
kontaktlista för Stenungsundshem, samt Tjänsteman i beredskap (TiB). Krisplan för 
Stenungsund Arena kommer att revideras i samverkan med Nösnäsgymnasiet för översyn av 
gemensamma säkerhetsrutiner och system. 

Tillgänglighetsdatabasen 
Kultur och Fritid undersöker möjligheten till registrering av kommunens offentliga miljöer i 
tillgänglighetsdatabasen för att underlätta förutsägbarheten för besökare med 
funktionsnedsättning. 
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Underlag för analys och uppföljning 
Som beskrevs i uppföljningen av tidigare utmaningar och åtgärder, har Kultur och Fritid 
upphandlat Nöjd kundindex-mätningar (NKI) och kommer under perioden genomföra 
mätningar på de fysiska mötesplatserna Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena. 
Den sociala miljön 
Ordningsregler för lokalhyra och omklädningsrum 
Idrott Anläggning kommer att förtydliga sin kommunikation om ordningsreglerna gentemot 
föreningarna och i högre utsträckning påvisa kontraktsangivna sanktioner. 

”En väg in” 
För att skapa tydlighet och kvalitet i service och bemötande kommer Kultur och Fritid att 
tydliggöra Kulturhuset Fregatten och bibliotekets roll utifrån kommunens förväntansbild och i 
relation till kommunens arbete med att skapa ”En väg in”.  

Meningsfull fritid för myndiga ungdomar 
Kultur och Fritid arbetar vidare, i samverkan med Socialtjänsten och andra 
myndighetsaktörer, för att finna samhällspositiva lösningar för en meningsfull fritid för 
myndiga ungdomar. 

Digitala mötesplatser 
Digital kompetens, informationssäkerhet och sociala medier 
Kompetensutvecklingsinsatser för personalen för att stärka den digitala kompetensen, 
informationssäkerheten och att riktlinjer för sociala medier efterlevs.  

Utmaningar Åtgärder Följs upp i 
› Den fysiska miljön 

o Krisplan för Kulturhuset 
Fregatten och Stenungsund 
Arena 

o Tillgänglighetsdatabasen. 
o Underlag för analys och 

uppföljning 

• Revidering av framtagna krisplaner. 
• Undersöker möjligheten till registrering av 

kommunens offentliga miljöer i 
tillgänglighetsdatabasen. 

• Genomföra Nöjd kundindex-mätningar (NKI) på de 
fysiska mötesplatserna; Kulturhuset Fregatten och 
Stenungsund Arena. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Den sociala miljön 
o Ordningsregler för lokalhyra 

och omklädningsrum. 
o ”En väg in”. 
o Meningsfull fritid för unga 

vuxna. 

• Förtydliga kommunikation om ordningsreglerna 
gentemot föreningarna. 

• Tydliggöra Kulturhuset Fregatten och bibliotekets 
roll utifrån kommunens förväntansbild och i relation 
till kommunens arbete med att skapa ”En väg in”.  

• Finna samhällspositiva lösningar för en meningsfull 
fritid för unga vuxna. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Digitala mötesplatser 
o Digital kompetens, 

informationssäkerhet och 
sociala medier. 

• Kompetensutvecklingsinsatser för personalen för att 
stärka den digitala kompetensen, 
informationssäkerheten och att riktlinjer för sociala 
medier efterlevs.  

Trygghet och 
trivsel 2023. 
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Sektor utbildning 
1. Uppföljning av tidigare utmaningar och åtgärder 

Åtgärden Risk för kränkande behandling/kränkande särbehandling och diskriminering för 
elever/deltagare som är ute på praktik berörde inte samtliga verksamheter, utan specifikt 
Kompetens och utveckling och Gymnasieskolan. Samtal har förts i företagsgruppen för att 
arbeta förebyggande och för att arbeta tillsammans med att uppmärksamma uppkomna 
kränkningar.  

Fysiska miljöer faller vanligtvis inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), men i 
verksamheternas kvalitetssäkringsarbete tangerar vissa delar även SKA. Kultur och Fritid har 
exempelvis arbetat med trygga mötesplatser utifrån olika aspekter. Sektorn har bedömt att en 
sektorövergripande rutin inte är nödvändigt i nuläget, utan att arbetet kan fortgå inom 
verksamheterna. 

Arbetet med att aktivera fler medledare35 i det systematiska kvalitetsarbetet, såsom Centrala 
barn- och elevhälsan, pågår för fullt i verksamheterna. Stab Stöd har numera en självklar roll i 

 
35 Medledare avser här olika professioner och roller som aktiveras i SKA-processens olika skeden för att få 
bredd och djup i underlagen och analyserna, samt drivkraft i förbättringsarbetet. 

Trygghet och trivsel 2021, Sektor utbildning 

Utmaningar Åtgärder Status 
• Risk för kränkande 

behandling/kränkande 
särbehandling och 
diskriminering för 
elever/deltagare som är 
ute på praktik.  

a. Initiera samverkan i företagsgruppen för att hitta 
vägar för att arbeta förebyggande mot kränkande 
behandling och diskriminering vid praktik. 

a) Genomförd 

• Fysiska miljöer. b. Förtydliga rektors/enhetschefs ansvar kontra 
förvaltningens ansvar för fysiska miljöer och se över 
sektorsövergripande rutiner för fysiska miljöer och 
hur dessa kan kopplas tydligare till det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

b) Genomförd  

• Införliva elevhälsan 
som en självklar del i 
det systematiska 
kvalitetsarbetet för 
utveckling på 
enhetsnivå.   

c. Förankring av Centrala barn- och elevhälsans 
systematiska kvalitetsarbete genom en god 
samverkan mellan skolverksamheters 
verksamhetschefer och enhetschefer på Centrala 
barn- och elevhälsan.  

c) Pågår *Flera 
delar genomförda. 

• Kommunikation med 
vårdnadshavare/medbor
gare vid klagomål. 

• Klagomålshanteringen. 

d. Framtagande av kommungemensam 
kommunikationsplan och säkerställande av rutiner 
för anmälningar till polis och socialtjänst. 

e. Fortsatt arbete med att utveckla hanteringen av, och 
organisationen kring, klagomålshanteringen. 

d-e) Pågår 
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sektorledningens kvalitetsdialog, både som presentatör och som deltagare i de reflekterande 
teamen. I nästa SKA-period kommer fokus riktas mot att vidareutveckla första steget i SKA-
processen, kallat Planering i Sektorledningen, där Stab Stöd kommer bidra med att visa 
verksamheterna vilka stödmöjligheter som finns för aktuellt temaområde och klargöra 
förväntansbilder. 

I Trygghet och trivsel 2021 identifierades ett sektorövergripande behov av att tydliggöra 
rutiner för anmälningar till polis och socialtjänst. Under SKA-perioden har arbete pågått i 
verksamheterna för myndighetssamverkan. Förskolan har under SKA-perioden genomfört 
kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med Socialtjänsten och Centrala barn- och 
elevhälsan kring orosanmälningar. Flera verksamheter har även arbetat främjande och 
åtgärdande inom samverkansformen SSPF36. Förvaltningen identifierar behov av att göra ett 
omtag i att ta fram ett förväntansdokument med rutiner för anmälningar till polis och 
socialtjänst. 

Sektorns klagomålshantering är operationell och rutiner har vidareutvecklats under SKA-
perioden. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla hanteringen av, och organiseringen 
kring, klagomålshanteringen, i syfte att säkerställa en kvalitativ och effektiv hantering. 

2. Nulägesanalys 
I årets tema Trygghet och trivsel har den sektorövergripande analysen fokuserat på områdena:  

› Hantering och dokumentation av kränkningsärenden inom skolverksamheterna 
› Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 
› Lärandeidentiteter 

Hantering och dokumentation av kränkningsärenden inom skolverksamheterna 
Samtliga skolverksamheter lyfte hanteringen av kränkningsärenden i sektorledningens 
kvalitetsdialog, utifrån arbetssätt och olika utmaningar.  

Grundskolan har under SKA-perioden tagit fram ett verksamhetsövergripande rutindokument, 
Rutin för hantering av kränkningar i Grundskolan, där rutiner för att förhindra kräkningar 
elev-elev och personal-elev tydliggörs. I dokumentet finns rutiner för anmälan, utredning, 
åtgärder och uppföljning. Övriga skolverksamheter (Förskolan, Gymnasieskolan och 
Vuxenutbildningen) har också arbetat fram rutiner, vilka ska säkerställas i liknande 
verksamhetsövergripande rutindokument. Enheternas Planer för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling revideras årligen och kommer att uppdateras med 
framtagna rutiner.  

Vid skolverksamheternas genomgång av kränkningsanmälningar identifierades behovet av 
kompetensutvecklingsinsatser för ledning av arbetet mot diskriminering och kränkande 

 
36 SSPF: (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis samt Kultur 
och Fritid med syfte att upptäcka och hjälpa unga med problem. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och 
andra samverkansaktörer arbetar SSPF för att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har hamnat 
snett 
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behandling. Utifrån analyserna problematiserade verksamheterna användningen av 
kränkningsmodulen i Skalman som statistikverktyg, då modulen syftar till att fungera som 
arbetsverktyg för verksamheternas hantering av kränkningsärenden. I nuläget är validiteten 
låg för framtagen statistik, då det finns stora skillnader i hur enheterna använder och 
dokumenterar i modulen.   

Analys av kränkningsanmälningar HT21-VT22 
Utifrån anmälda kränkningsärenden och skolverksamheternas analyser, kan vissa mönster 
utläsas på sektorövergripande nivå. Av totalt 640 anmälningar var 402 (63%) 
kränkningsärenden rapporterade på utsatta pojkar, 223 (35%) ärenden på utsatta flickor och 
15 (2%) ärenden utan könsangivelse37. Detta går att jämföra med läsåret 2020/2021 med 519 
inkomna anmälningar, fördelat på (59%) på utsatta pojkar och (41%) flickor.  

Statistiken visar att grundskolan fortsatt är den skolform med flest anmälningar och att pojkar 
är överrepresenterade i statistiken över de kränkningar som kommer till personalens 
kännedom. Det ser emellertid olika ut mellan olika enheter. 

I 42 ärenden uppges kränkningen vara kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna 
(inklusive sexuella trakasserier), men vid genomgång är det endast 28 av dem som har en 
faktisk koppling i ärendebeskrivningen. Av dessa 28 ärendena är majoriteten kränkningar av 
etnisk tillhörighet, följt av sexuell läggning och sexuella trakasserier. Bilden stödjer 
verksamheternas identifierade behov av kompetensutveckling. 

Av samtliga anmälningar under perioden uppges personal eller annan vuxen vara den som 
utfört kränkningen i 14 ärenden; (1st i förskolan och 13st i grundskolan). Ett ärende är 
rapporterat felaktigt och ett ärende rör hot från en vårdnadshavare. Utav de 12 ärenden (som 
rör personal) har 9 utretts och avslutats.  

- Sju av dem har, efter avslutad utredning, bedömts vara kränkande behandling.  
- I övriga 5 ärenden är statusen Utredning pågår; där utredning har genomförts i tre av 

dem och inväntar uppföljning. Återstående två ärenden är i inledande skede. 

18% av ärendena under mätperioden är inte avslutade. Merparten av de oavslutade ärendena 
beror på att utredningen antingen pågår eller att åtgärder ska genomföras och följas upp innan 
ärendet kan avslutas. Verksamheterna arbetar vidare med implementeringen av modulen 
utifrån verksamhetsspecifika behov som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. 

I modulen finns möjligheten att fylla i att ärendet inte bedöms vara kränkande behandling 
efter genomförd utredning. Utav inrapporterade ärenden, där utredningen är klar, har 138 
ärenden bedömts inte vara kränkande behandling.  

  

 
37 15st inkomna anmälningar hade ej angivet juridiskt kön. Vanligaste anledningen till detta var att anmälningen 
berörde flera olika individer samtidigt. 
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Fördelning efter tillvägagångssätt och plats för händelsen 

 
Kommentar: Då en kränkning kan uppges vara utförd med flera olika tillvägagångssätt överstiger det totala 
antalet i tabellen ovan antalet kränkningsanmälningar.  

 

Likt tidigare rapporteringar är fysiska och verbala kränkningar överrepresenterade, som 
främst sker ute på skolgården/förskolegården, i entré/kapprum/korridor och/eller i 
klassrummet.  

På enhetsnivå utgör identifiering av tillvägagångssätt och plats för händelse underlag för 
verksamheterna att sätta in aktiva åtgärder, såsom skol-/rastvärdar som rör sig på utsatta 
områden, riktade samtal eller extrainsatt lektionsstöd. På aggregerad nivå möjliggör 
underlaget strategisk överblick över verksamhets- och sektorövergripande behov.  

Fysiskt
Verbalt

Sociala medier
Hot om våld

Skadogörelse, stöld
Psykosocialt

Text- och bildburet
Annat

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Tillvägagångssätt

Antal inkomna anmälningar

Fotbollsplanen
Entre/kapprum/korridor

Omklädningsrum
På...

Klassrummet
Matsalen

Grupprum (under lektionstid)
Fritidshemslokal

Idrottshallen (ej omklädningsrum)
Sociala medier
Vid toaletterna

På väg till eller från verksamheten
Lekrum

Utanför...
Allrum

Annan plats
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Plats för händelsen

Antal inkomna anmälningar
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Lärandeidentiteter 
Utifrån skillnader i studie- och trygghetsresultat mellan pojkar och flickor och 
verksamheternas behov, formades målet att arbeta för positiva lärandeidentiteter. Begreppet 
lyftes första gången i Mål och resultat 2021 och vidareutvecklades som perspektiv i 
Lärandeprocesser 2022. På Utökad sektorledning (USL) den 18 maj (2022) föreläste 
Falkenbergs kommun om sitt sektorövergripande arbete med lärandeidentiteter och den bok 
de bidragit till i ämnet; Undervisningsstrategier – för lärandeidentitet.38 Under 
sektorledningens kvalitetsdialog diskuterades tankarna från föreläsningen, hur arbetet inom 
Trygghet och trivsel kan bidra till positiva lärandeidentiteter och hur verksamheterna kan ta 
sig an arbetet. Förskolans och grundskolans verksamhetschefer kommer att göra studiebesök 
hos Barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun för att lära sig mer om deras 
arbete. Samtliga verksamheter kommer under SKA-perioden att arbeta för att hitta 
meningsfulla och effektiva sätt att arbeta för positiva lärandeidentiteter.  

3. Identifierade utmaningar och planerade åtgärder 
Utifrån uppföljningen och nulägesanalysen har sektorn gjort en strategisk utblick och 
identifierat övergripande utmaningar och åtgärder. Dessa förklaras kort och listas 
avslutningsvis i en tabell. De identifierade utmaningarna är: 

› Orosanmälningar Socialtjänsten 
› Hantering och dokumentation av kränkningsärenden inom skolverksamheterna 
› Lärandeidentiteter 
› Införliva elevhälsan som en självklar del i det systematiska kvalitetsarbetet för 

utveckling på enhetsnivå 

Orosanmälningar Socialtjänsten 
För att säkerställa rutiner för anmälningar till polis och socialtjänst kommer förvaltningen att 
ta fram en sektorövergripande rutin, samt fortsätta pågående myndighetsövergripande 
samarbeten, såsom gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och samverkansforum. 

Hantering och dokumentation av kränkningsärenden inom skolverksamheterna 
Förvaltningen kommer att säkerställa rutindokument för hantering av kränkningsärenden för 
samtliga skolverksamheter, samt enheternas Planer för aktiva åtgärder mot diskriminering 
och kränkande behandling. Verksamheterna kommer att fortsätta arbetet med 
kompetensutvecklingsinsatser för personalen i ledning och hantering av kränkningsärenden. 

Lärandeidentiteter 
Verksamheterna arbetar vidare med att förkovra och lära sig mer om begreppet 
lärandeidentitet och hitta meningsfulla och effektiva sätt att arbeta för positiva 
lärandeidentiteter. 

 
38 Informationslänk: Lärandeidentitet - Falkenbergs kommun. (Hämtad 2022-06-15). 
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Införliva elevhälsan som en självklar del i det systematiska kvalitetsarbetet för utveckling på 
enhetsnivå 
Sektor utbildnings verksamheter arbetar aktivt för att aktivera fler medledare i SKA, för att få 
bredd och djup i analyserna och drivkraft i förbättringsarbetet. I det arbetet identifierar 
verksamheterna ett behov av att fortsätta vidareutveckla Centrala barn- och elevhälsans roll i 
sektorns och verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. I ett övergripande strategiskt 
perspektiv handlar det om att möjliggöra, bevaka och stötta det arbetet. 

 

Utmaningar Åtgärder Följs upp i 
› Orosanmälningar 

Socialtjänsten 
• Ta fram sektorövergripande rutin för orosanmälan till 

sektor Socialtjänst. 
Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Hantering och 
dokumentation av 
kränkningsärenden 
inom 
skolverksamheterna 

• Säkerställa Rutiner för hantering av kränkningar för 
samtliga skolverksamheter.  

• Säkerställa enheternas Planer för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Lärandeidentiteter • Fördjupat arbete kring begreppet lärandeidentiteter 
kopplat till temat Trygghet och trivsel.  

Trygghet och 
trivsel 2023. 

› Införliva elevhälsan 
som en självklar del 
i det systematiska 
kvalitetsarbetet för 
utveckling på 
enhetsnivå.   

• Arbeta tillsammans i sektorn med att vidareutveckla 
Centrala barn- och elevhälsans roll i sektorns och 
verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. 

Trygghet och 
trivsel 2023. 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Läsårstider 2024/2025 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer läsårstiderna för läsår 2024/2025 till att börja onsdagen den 21 
augusti 2024 och sluta torsdagen den 12 juni 2025. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudman ska årligen besluta om läsårstiderna för skolformerna förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
Läsåret bestäms utifrån vad som blir bäst för verksamheten i förhållande till helgdagar och 
arbetsår för ferieanställda. 
 
Höstterminen 2024 
Start  Onsdag 21 augusti 
Slut  Fredag 20 december 
 
Studiedagar  Måndag 28 oktober – onsdag 30 oktober (v 44) 
Lovdagar Torsdag 31 oktober - fredag 1 november (v 44) 
 

 
Vårterminen 2025 
Start Onsdag 8 januari  
Slut Torsdag 12 juni 
 
Lovdagar Måndag 10 februari - fredag 14 februari (v 7) 
Lovdagar Tisdag 14 april – fredag 17 april (v 16) 
Lovdag Fredag 30 maj  
 
Rektor beslutar om ytterligare 2 studiedagar, dvs lovdagar för eleverna.  
 
Studentavslutning för gymnasiet sker torsdag 5 juni 2025. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Läsåret är strategiskt uppbyggt ur aspekten att personal har sex uppstartsdagar inför 
höstterminens start för att möjliggöra en god uppstart och viss kompetensutveckling vilket 
indirekt väntas gynna barn. 
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Juridiska bedömningar 
Av 3 kap 2-3 §§ skolförordning (2011:185) framgår att läsåret ska ha minst 178 skoldagar och 
minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andersson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
cajsa.uddefors@stenungsund.se 
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Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om triangelled initierad av Alexandra Ward-Slotte 
(M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med föreningsliv och markägare, utreda sträckningen av och anlägga 
en vandringsled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo naturskog och Toröds 
friluftsområde, likt formen av en triangel.  
 
Idag finns existerande ledsystem i respektive område som till viss del kan nyttjas för att bygga 
ihop befintliga leder till ett nytt ledsystem. Förvaltningen bedömer en triangelled som möjlig 
men inom nuvarande budgetram finns inte resurser till varken utredning, anläggning eller 
underhåll. 
 
Beskrivning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) inkom den 5 maj 2022 med en motion om att ge förvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med föreningsliv och markägare, utreda sträckningen av och anlägga 
en vandringsled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo naturskog och Toröds 
friluftsområde, likt formen av en triangel. 
 
Befintliga leder 
Intresset för vandringsleder i kommunen är stort och fortsätter öka. I Stenungsunds kommun 
finns det vandringsleder i bland annat de natur- och friluftsområden som ligger både i 
anslutning till Svartedalens urskog och till de bördiga strandängarna längs Hake- och 
Halsefjorden och nyttjas av både privatpersoner som föreningsliv.  

Ansvaret för vandringslederna skiftar beroende på vandringsled men både kommun, 
Länsstyrelser, staten och stiftelser har alla ansvar för olika leder, där Naturvårdsverket har ett 
samordnande ansvar nationellt för vandringsleder i Sverige. Förutom de egna 
vandringslederna ansvarar kommunen för underhåll av andra vandringsleder som löper genom 
kommunen, exempelvis delar av Bohusleden, Kuststigen och Västkustleden. 
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Flera av vandringslederna i Stenungsunds kommun har under många år skötts och utvecklats 
av föreningslivet tillsammans i kommunen. Det pågår nu en översyn av samtliga 
vandringsleder i kommunen där Stenungsunds kommun är ytterst ansvarig och hur arbetet 
med att utveckla och underhålla dessa ska organiseras. Det står dock klart redan nu att det 
finns ett befintligt underhållsbehov på de flesta leder, där Furufjäll och Toröd är prioriterade 
områden, tillsammans med kommunens åtaganden gentemot Västkuststiftelsen för 
Bohusleden och Kuststigen. 

 
Föreslagen sträckning av triangelled 
Den föreslagna sträckningen går mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo naturskog samt 
Toröds friluftsområde. Från Toröd till parkeringen vid Ranebo naturskog (södra delen av 
reservatet) är det cirka 8 kilometer, från Ranebo naturskog till Bottenstugan är det ungefär 11 
kilometer och från Bottenstugan till Toröd cirka 8 kilometer. För de två förstnämnda 
områdena finns det befintliga leder som kan nyttjas för att bygga ihop de tre områdena. För 
den sista sträckan mellan Bottenstugan och Toröd finns det dock få leder som kan nyttjas för 
en triangelled varför merparten nya sträckor behöver anläggas. Grovt uppskattat skulle en 
triangelled hamna på cirka 27 kilometer. På längre vandringsleder som denna uppstår behov 
av övernattningsmöjligheter. I Toröd finns tillgång till vindskydd och 
övernattningsmöjligheter finns i Bottenstugan. Dock finns det inga övernattningsalternativ vid 
Ranebo vilket kommer behöva uppföras på den nya sträckan i samverkan med 
Västkuststiftelsen som är förvaltare inom reservatdelen. 
 
I översiktsplanen, som också lyfter förslag om triangelled med samma sträckning, lyfts att en 
utveckling av ett rekreationscentrum vid Bottenstugan, som ligger inom Västkuststiftelsens 
ansvarsområde, skulle höja attraktiviteten för den pedagogiska verksamheten och locka och 
tillgängliggöra området för nya besökare och turister. Det finns också möjligheter inom 
området att utveckla leder och aktiviteter kopplade till föreningslivet eller för enstaka 
evenemang, samt att tillgodose ett framtida behov av lägerlokaler, klubbstugor, logi och så 
vidare. 

Precis som i översiktsplanen gör förvaltningen bedömningen att en tringelled enligt rådande 
förslag är genomförbart men att en tydlig triangelform är svårt att uppnå.  
 
Föreslagen utredning, anläggning och drift 
En inledande utredning skulle bland annat syfta till att genom att studera kartor och befintliga 
leder, identifiera markägare. för att hitta en bra sträckning för eventuell led. Kostnaden för en 
led beräknar Tillväxtverket till en kostnad om 9,5 kr/meter utöver kostnader för byggnation av 
spång över blöta partier. Hur mycket ny led som behöver anläggas får en kommande 
utredning svara på. Färdiga leder kommer också med en driftskostnad om mellan 1,5 – 
2 tkr/kilometer per år enligt Västkuststiftelsen. 
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Sammanfattning 
Kommunen har i översiktsplanen redan ställt sig positiva till föreslagen sträckning på den nya 
vandringsleden och både markägare och föreningsliv kommer behöva vara en del i en sådan 
process. Det saknas dock resurser inom nuvarande budgetram för utredning, anläggning och 
drift av nyanlagd vandringled.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Fler lättillgängliga vandringsleder ger barn fler möjligheter till ett hälsosamt liv. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berör mål nr 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-19  
Motion om triangelled – Alexandra Ward-Slotte (M) 
Beslut kommunfullmäktige 2022-06-08 § 132 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Elisabeth Andreasson 
Sektorchef stödfunktioner Sektorchef utbildning 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Motion 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

En friluftstriangel för hälsa och lokalturism 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

 
 

Stenungsund 12 maj 2022 
 
 
Bakgrund: 
 

I stenungsunds kommun har vi ett av södra sveriges största 
friluftsområden, Svartedalens naturreservat och vildmarksområde. I 
nära anslutning så har vi dessutom Ranebo och Rördalens 
naturreservat samt Toröds friluftsområde. I översiktsplanen för 
Stenungsunds kommun har dessa friluftsområden lyfts fram för vidare 
utveckling och möjligheten att skapa en triangelled lyfts. 
 

Vad: 
Att Stenungsunds kommun ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med föreningslivet, markägare och andra intressenter utreda och 
skapa en triangelled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo 
naturreservat och Toröds friluftsområde. 
 

Varför: 
Naturturismen i Sverige är på framväxt och under de senaste två åren 
har vi sett en explosionsartad ökning då fler valt att ”hemestra”. 
Stenungsunds östra delar har en rik natur som turister från hela 
Europa väljer att resa till. Moderaterna vill se en utveckling av dessa 
områden både för våra kommuninvånare och turister.  
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda sträckningen av en 
triangelled tillsammans med föreningsliv och markägare. 

• Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter 
som anses lämpliga. 
  

Moderaterna i Stenungsund 

 

Alexandra Ward-Slotte 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-06-08

  
 
 
 
 
§ 132 Dnr: KS 2022/492 
 
Anmälningsärende - Motion om triangelled, initierad av Alexandra 
Ward-Slotte (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om triangelled har inkommit från Alexandra Ward-
Slotte (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) har inkommit med en motion med förslag om att förvaltningen får 
i uppdrag att utreda sträckningen av en triangelled tillsammans med föreningsliv och 
markägare samt att Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter som anses 
lämpliga.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-12 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

  
 
 
 
 
§ 73 Dnr: KS 2022/713 
 
Samverkansavtal för Digitala hjälpmedel i samverkan 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att bjuda in någon som kan informera om hjälpmedel 
från hjälpmedelscentral på utskottets sammanträde. 
 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Samverkansavtal för Digitala hjälpmedel i samverkan. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel har tagits fram i samverkan mellan 
de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). Hjälpmedel 
distribueras och hanteras av hjälpmedelscentralen (HMC) som styrs och leds av VGR och de 
49 kommunerna tillsammans. Gällande avtal idag omfattar hjälpmedel inom områdena 
rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation. Utöver gällande Samarbetsavtal arbetar 
HMC med hjälpmedel för medicinsk behandling samt service och grundutrustning till 
samarbetspartner inom kommuner. Det saknas digitala hjälpmedel i nuvarande utbud, vilket 
det nya avtalet avser lägga till.  
 
Avtalets syfte är att utöka hjälpmedelscentralens nuvarande hantering och utbud genom att 
lägga till digitala hjälpmedel för att kunna nyttjas av region, kommun och invånare i Västra 
Götaland. Kostnaden för investeringen uppskattas till 34 mkr och fördelas genom att 
kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kr/invånare och VGR betalar 10 kr/invånare.  
Kostnaden för att ansluta sig beräknas till cirka 275 000 kr för Stenungsunds kommun och 
avtalet gäller i tre år och finansiering föreslås tas från statsbidrag riktat mot digitalisering.  
 
Enligt utredningen Välfärdsteknik i samverkan (mars – dec 2021) anses förslaget bidra till en 
mer jämlik och nära vård och är i linje med intentionerna i omställningen och ett 
sammanhållet Västra Götaland. Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-10 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
Beslut förbundsstyrelsen GR 2022-06-14 § 401 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L): Välfärdsutskottet beslutar för egen del att bjuda in någon som kan 
informera om hjälpmedel från hjälpmedelscentral på utskottets sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om välfärdsutskottet kan besluta enligt Lisbeth Svenssons (L) förslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Samverkansavtal för Digitala hjälpmedel i samverkan 

  
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Samverkansavtal för Digitala hjälpmedel i samverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel har tagits fram i samverkan mellan 
de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen (VGR). Hjälpmedel 
distribueras och hanteras av hjälpmedelscentralen (HMC) som styrs och leds av VGR och de 
49 kommunerna tillsammans. Gällande avtal idag omfattar hjälpmedel inom områdena 
rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation. Utöver gällande Samarbetsavtal arbetar 
HMC med hjälpmedel för medicinsk behandling samt service och grundutrustning till 
samarbetspartner inom kommuner. Det saknas digitala hjälpmedel i nuvarande utbud, vilket 
det nya avtalet avser lägga till.  
 
Avtalets syfte är att utöka hjälpmedelscentralens nuvarande hantering och utbud genom att 
lägga till digitala hjälpmedel för att kunna nyttjas av region, kommun och invånare i Västra 
Götaland. Kostnaden för investeringen uppskattas till 34 mkr och fördelas genom att 
kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kr/invånare och VGR betalar 10 kr/invånare.  
Kostnaden för att ansluta sig beräknas till cirka 275 000 kr för Stenungsunds kommun och 
avtalet gäller i tre år och finansiering föreslås tas från statsbidrag riktat mot digitalisering.  
 
Enligt utredningen Välfärdsteknik i samverkan (mars – dec 2021) anses förslaget bidra till en 
mer jämlik och nära vård och är i linje med intentionerna i omställningen och ett 
sammanhållet Västra Götaland. Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget. 
 
Beskrivning av ärendet 
Begreppet Digitala hjälpmedel är enligt samverkansavtalet digital teknik som syftar till att:   

- Bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person 
som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är 
individuellt utprovad eller inte. 
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- Kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att 
kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt 
utprovad eller inte. 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som 
hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med 
användning inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Gemensamt är att de används av 
invånaren i deras vardagsmiljö. 
 
Baserat på den underliggande utredningen om välfärdsteknik i samverkan (mars – dec 2021) 
visade resultatet att invånare får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 
socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare 
framkom att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en bättre användning av 
de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik och support). Det 
finns också ett brett stöd i regionen och bland kommuner för den principiella modellen för hur 
en sådan samverkan ska fungera. Se bild för illustration av utveckling av HMC:   

 
(Källa: välfärdsteknik i samverkan bilaga 2 (mars – dec 2021)  
 
Med stöd i utredningen välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett förslag 
på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i Västra 
Götaland och regionen. Remissvaren visar att det finns ett brett stöd för att utöka samarbetet 
kring hjälpmedel i linje med förslaget. 
 
Tillgång till och samverkan kring digitala hjälpmedel är en förutsättning för att möta 
välfärdens framtida utmaningar. Dialog har skett i strategiska chefsnätverk inom GR och 
sammantaget att det finns ett stöd för att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med 
förslaget. Göteborgsregionens (GR) bedömning är att förslaget bidrar till en mer jämlik och 
nära vård och att det är i linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra 
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Götaland och förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet 
med förslaget. 
 
Enligt GR finns det två deadlines för Västra Götalands kommuner att beakta. Den första 
innebär att kommunerna behöver lämna in ett påskrivet avtal, alternativt ett jakande beslut, 
senast 7e oktober 2022. Denna deadline har satts utifrån ett upphandlingsperspektiv då 
enstaka produkter som kommunerna önskat införa sammanfaller med redan inplanerad 
upphandling inom VGR. Produkter som berör av denna deadline är: digital våg, digital 
blodtrycksmätare och pulsoximeter. De kommuner som inte kan lämna in ett påskrivet avtal 
eller jakande beslut inför denna deadline förlorar möjligheten att avropa dessa produkter fram 
till dess att en förnyad upphandling ska genomföras. Det går att skriva på avtal efter denna 
deadline men då kan inte dessa tre produkter nyttjas i samarbetet. Nästa deadline är då 31 
december 2022. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För Stenungsunds del uppgår kostnaden till cirka 275 tkr. Förslag till nytt samverkansavtal 
innebär att befintliga strukturer av hjälpmedel behöver utökas för att omhänderta det utökade 
uppdraget och säkerställa rätt kompetenser hos HMC. Kostnaden för investeringen uppskattas 
till 34 mkr och fördelas genom att kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kr/invånare och 
VGR betalar 10 kr/invånare. Efter tre år förväntas modellen kunna bära sig själv via nyttjande 
av digitala hjälpmedel som följer nuvarande modell där tjänster från samverkansstrukturen 
och HMC ingår i produkthyran.  
 
Alternativet att inte samarbeta bedöms enligt den underliggande utredningen leda till högre 
kostnader när var och en av totalt femtio huvudmän ska besluta om sortiment, upphandla, 
upplåta lager, ordna logistik, underhåll service och liknande. Sammantaget medför 
samverkansavtalet följaktligen något högre kostnader i början för att sedan väntas bidra till 
samordningsvinster och minskat dubbelarbete. Samtliga projektmedel kommer att följas upp 
fortlöpande med transparent återrapportering till kommunerna enligt de skrivelser som tagits i 
samverkansavtalet. Finansiering föreslås tas från statsbidrag riktat mot digitalisering. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förslag till beslut anses bidra till en mer jämlik och nära vård för invånare i Västra Götaland 
och inkluderar således barn och är i linje med intentionerna i omställningen och ett 
sammanhållet Västra Götaland. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 Hälsa och välbefinnande och mål 10 minskad ojämlikhet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-10 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
Beslut förbundsstyrelsen GR 2022-06-14 § 401 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Johanna Nordqvist 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
 
Beslut skickas till 
anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 
 

 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med 
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

Inledning  
Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick mellan mars – december 2021. Resultaten från 
utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 
socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare 
framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en 
bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik 
och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den principiella 
modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.  

Baserat på utredningen Välfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag på samverkansavtal 
för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland under perioden 19 januari – 18 april 2022. Remissvaren visade 
att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna 
avtalet. Detta dokument är det slutliga avtalet, vilket innehåller vissa mindre justeringar och 
förtydliganden utifrån de förslag som inkommit under remissperioden.  

 

Västra Götalands beskrivning av digitala hjälpmedel 
Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  
a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 

har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt 
utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 
användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller 
inte 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som 
hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med 
användning inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Gemensamt är att de används av 
invånaren i deras vardagsmiljö.  
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 
 

 

I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet: 
att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för 

samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland 
 
att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens 

behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst1 

att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 
ska...  
... ske med utgångspunkt i individens behov  
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 
… bidra till att främja en sömlös övergång av vård för individen mellan olika 
huvudmän 
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 
... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 
... vara långsiktigt och varaktigt över tid 
... präglas av kontinuerliga förbättringar 
 

att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan 
påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar 
samarbetet i så hög utsträckning som möjligt inom en femårsperiod 

 

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer 
förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om 
 
att uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till 

regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell (Bilaga 
2) 

  
att sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya 

produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande 
utifrån framkomna behov. Planen för utrullning av nya produkter och 
beskrivning av processen för hur uppdatering av planen går till finns tillgänglig 
på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel)  

 
 

1 Enligt Socialstyrelsens termbank: Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras 
genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med 
assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). 
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 
 

 

att  digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer, 
rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga 
sortiment  

  
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta 

utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och 
överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer 
samt säker informationshantering i linje med rådande lagstiftning. En tillitsfull 
förankringsprocess är en viktig del av styr- och ledningsstrukturens ansvar. 
Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska 
fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 
Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). Aktuella uppdragsbeskrivningar 
för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel finns på följande länkar:  

 - Tjänstemannanivå: Ledningsråd Medicintekniska produkter   
 - Politisk nivå: Politiskt samrådsorgan (SRO) 
 
att uppdra åt befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel att säkerställa en 

ändamålsenlig organisation och kompetens för att omhänderta det utökade 
uppdraget 

 
att  uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de 

avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet 
samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive 
att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för socialtjänstens 
verksamhetsområden ryms i dessa avtal. Tills dess att nya 
avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas med produkter vilka 
anses rymmas inom befintliga avtal. 

 
att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal 

följs upp avseende kvalitet och ekonomi enligt en uppföljningsplan som ska tas 
fram och finnas tillgänglig på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för 
hjälpmedel.   

 
För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en 
initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om 
 
att  gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam 

struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att 
användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, 
upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för 
inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och 
demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering 
är en engångsfinansiering. 

 
att kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas 
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Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 
 

 

enligt följande:  
... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare  
... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare  
Västra Götalandsregionen fakturerar dessa kostnader efter underskrivet avtal 
har inkommit 

 
att ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en 

redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande 
huvudmän.  

 
att Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel beslutar om den ekonomiska 

hanteringen både i det fall den initiala investeringen skulle visa sig vara 
otillräcklig eller om finansiella medel återstår. Om investeringen visar sig vara 
otillräcklig ska detta i första hand hanteras i linje med befintliga finansiella 
specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Eventuella finansiella medel som 
återstår 2025-06-30 ska i första hand återinvesteras i det gemensamma 
samarbetet kring digitala hjälpmedel. 

  

Giltighet: 
Detta samverkansavtal gäller tre år från tecknande.  

Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för styr- och 
ledningsstrukturen för hjälpmedel ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs 
tingsrätt som första instans.  

167



Samverkansavtal Digitala hjälpmedel 
 

 

Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka huvudmannen och 
utföraren tagit var sitt.  
 
Ort och datum   Ort och datum  
 
 
För xxx kommun   För Västra Götalandsregionen  
 
 
Behörig befattningshavare   Behörig befattningshavare  
 
 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 401. Digitala hjälpmedel i samverkan 

Diarienummer: 2022-00023 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel i samverkan och rekommenderar medlemskommunerna att besluta 

i enlighet med förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på ett samverkansavtal kring digitala hjälpmedel har tagits fram i 

samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland samt till Västra 

Götalandsregionen. Samverkansavtalet har varit ute på remiss till under 

perioden 19 januari – 18 april. Det var frivilligt att besvara remissen och totalt 

inkom 36 huvudmän med svar. Remissvaren visar sammantaget att det finns 

ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring hjälpmedel i linje med 

förslaget.  

Västkoms styrelse ställde sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel i samverkan den 10 maj 2022 och rekommenderar 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet 

med förslaget. 

Vill kommunen delta i alla upphandlingar är 7 oktober 2022 deadline, i 

annat fall kan undertecknat avtal vara Västra Götalandsregionen tillhanda 

senast 31 december 2022. 

Beslutsunderlag 

• Sammanfattning av remissvar och förtydliganden kopplat till inkomna 

medskick och synpunkter 

• Samverkansavtal- Digitala hjälpmedel i samverkan för en god hälsa och 

en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra 

Götalandbeskrivs bakgrund och syfte med ärendet mer ingående. 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

   

 

 

 

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

Miguel Odhner  

Justerare 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

  
 
 
 
 
§ 76 Dnr: KS 2020/444 
 
Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar rapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporteringen gäller perioden 1 januari 2022 – 31 augusti 2022 för Lex Sarah och Lex 
Maria. I rapporteringen ingår antal ärenden, område, beskrivning och Inspektionen för Vård 
och Omsorgs bedömning för Lex Sarah respektive Lex Maria. Totalt två Lex Sarah och inga 
Lex Maria har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Rapport Lex Sarah Lex Maria 2022-09-01 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/444
2022-08-26

 
Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Rapportering av Lex Maria och Lex Sarah 1 januari - 31 augusti 
2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar rapporten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporteringen gäller perioden 1 januari 2022 – 31 augusti 2022 för Lex Sarah och Lex 
Maria. I rapporteringen ingår antal ärenden, område, beskrivning och Inspektionen för Vård 
och Omsorgs bedömning för Lex Sarah respektive Lex Maria. Totalt två Lex Sarah och inga 
Lex Maria har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg under perioden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst ska detta anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta lagrum kallas Lex Sarah. Lex Sarah gäller 
inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagstiftningen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
 
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada till IVO. Detta lagrum kallas Lex Maria. Lex Maria gäller för 
verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr. 3, God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Rapport Lex Sarah Lex Maria 2022-09-01 
 
 
 
 

172



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/444
2022-08-26

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Johanna Nordqvist 
Sektorchef Administrativ chef  
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Bilaga 2022-09-01 

 

Lex Sarah 1 januari 2022 – 31 augusti 2022 

Antal Område Ärendebeskrivning 
 

IVO bedömning 

1 Ord.boende/personlig 
assistans/korttids 

Ej uförd insats/ej följt 
gällande larmrutin 

Avslutad 

1 Individ- och 
familjeomsorg 

Ej genomförd skydds-
bedömning, brister i 
rättssäkerhet 

Pågående 

 

2 inskickade Lex Sarah till IVO under perioden. 
 

Lex Maria 1 januari 2022 – 31 augusti 2022 

Antal Område Ärendebeskrivning 
 

IVO 
bedömning 

    
    
    
    

 

0 inskickad Lex Maria till IVO under perioden.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

  
 
 
 
 
§ 77 Dnr: KS 2022/432 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar 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 nio beslut, som avser sex män och två kvinnor. En person har dubbla 
beslut. 
 
LSS 9 §4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS 9 §5 Avlösarservice i hemmet (2021-02-08) 
LSS 9 §6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 §10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 §8 Bo fam.hem/bostad med särskild service (2022-01-10) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service (2022-04-05) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service för vuxna (2022-03-29) 
SoL kap 4.1 § Bifall sysselsättning (2022-01-04) 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Kvartal 2, Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29 
 
 
 
Beslut skickas till 
susanne.vinqvist@stenungsund.se 
ulf.tolf @stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/432
2022-08-25

 
Katarina Carlsson Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar 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 nio beslut, som avser sex män och två kvinnor. En person har dubbla 
beslut. 
 
LSS 9 §4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS 9 §5 Avlösarservice i hemmet (2021-02-08) 
LSS 9 §6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 §10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 §8 Bo fam.hem/bostad med särskild service (2022-01-10) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service (2022-04-05) 
LSS 9 §9 Bostad med särskild service för vuxna (2022-03-29) 
SoL kap 4.1 § Bifall sysselsättning (2022-01-04) 

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. Det finns särskild risk för vitesföreläggande i fyra av ovan 
beslut. Avser LSS 9 §4, 9 §5, 9 §6 samt 9 §10. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/432
2022-08-25

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). 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr. 3, God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
Bilaga – Kvartal 2, Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
susanne.vinqvist@stenungsund.se 
ulf.tolf @stenungsund.se 
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Bilaga Dnr KS 2022/432
2022-08-30

 
 
 
 
Bilaga - Kvartal 2, 2022 Ej verkställda biståndsbeslut 2022-08-29 
 

Kön Typ av bistånd Beslutsdatum Datum för 
mätning 

Tid som 
förflutit 
sedan 
beslutet 
fattades 
(Fylls i 
automatiskt) 

Orsak Vidtagna 
åtgärder 

Planerade 
åtgärder 

M LSS OF 9§4 Kontaktperson 2021-09-30 2022-08-25 329 dagar Svårigheter att 
hitta lämplig 
uppdragstagare. 

    

M LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i 
hemmet 

2021-02-08 2022-08-25 563 dagar  Svårigheter att 
hitta lämplig 
uppdragstagare. 

23/5 hölls 
intervju med 
uppdragstagare. 

Inväntar 
belastningsutdrag 
innan anställning 
kan påbörjas. 

M LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse 2021-04-29 2022-08-25 483 dagar  Resursbrist      
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Bilaga Dnr KS 2022/432
2022-08-30

K LSS9§10 daglig verksamhet 2021-10-08 2022-08-25 321 dagar Omfattande 
planering av 
DV 

Svårighet att få 
kontakt 

Fortsatt 
planering för att 
påbörja insats 

M  
LSS 9§8 Bo 
fam.hem/bost.särsk.serv. BoU, 
bifall 

2022-01-10 2022-08-25 227 dagar Resursbrist      

M  
LSS 9§9 Bost m särsk.service för 
vuxna, bifall 

2022-04-05 2022-08-25 142 dagar Resursbrist      

M LSS 9§9 Bost m särsk.service för 
vuxna, bifall 

2022-03-29 2022-08-25 149 dagar Resursbrist  Verkställs 
enligt 9§8 i 
avvaktan på 
boendeplats. 

  

K  LSS 9§10 daglig verksamhet 2022-01-28 2022-08-25 209 dagar Omfattande 
planering av 
DV 

Samordnad 
individuell plan 
i sept. 

Fortsatt 
planering för att 
påbörja insats 

K 4§1 Bifall sysselsättning enligt Sol  2022-01-04 2022-08-25 233 dagar  Resursbrist      

  Totalt 9 beslut  är icke 
verkställt 

6 MÄN 
OCH 2 
KVINNOR 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2022/320 
 
Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) från 
Brottsofferjouren Fyrbodal 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Stenungsunds 
kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal.  
 
Den årliga kostnaden uppgår till 3 kronor per kommuninvånare och finansieras av 
övergripande medel avsatta för IOP.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Brottsofferjouren Fyrbodal har ansökt om att ingå idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Stenungsunds kommun.  

Syftet med partnerskapet är en, genom avtal, reglerad samverkansprocess som sträcker sig 
under en längre tid för att uppnå ett gemensamt syfte och mål - säkerställa att brottsoffer, 
anhöriga och vittnen erbjuds hjälp och stöd samt synliggöra att kommunen har många aktörer 
som behöver samverka och samarbeta för en trygg samt säker framtid. 
 
Avtalet beskriver de områden som parterna valt att samverka kring och en utvärdering 
föreslås en gång per år för att bedöma att partnerskapet följer avtalets samverkansprocess. 
Uppföljning ska även ske halvårsvis med Brottsofferjouren Fyrbodal och sektor socialtjänst. 
 
Avtalet kan sägas upp av båda parter med sex månaders uppsägningstid.  
 
Förvaltningen bedömer att avtalet med Brottsofferjouren Fyrbodal uppfyller kriterierna i 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-09-28

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Stenungsunds kommun och Brottsofferjouren 
Fyrbodal, 2022-08-30 
Intresseanmälan idéburet offentligt partnerskap 2022-03-28 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer inom BOJ 2021 
 
Beslut skickas till 
Katarina.calsson@stenungsund.se 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/320
2022-08-26

 
Katarina Carlsson Till kommunstyrelsen 
Enhetschef  
 
 
Avtal om idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren 
Fyrbodal   

 
Förslag till beslut  
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Stenungsunds 
kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal.  
 
Den årliga kostnaden uppgår till 3 kronor per kommuninvånare och finansieras av 
övergripande medel avsatta för IOP.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Brottsofferjouren Fyrbodal har ansökt om att ingå idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Stenungsunds kommun.  

Syftet med partnerskapet är en, genom avtal, reglerad samverkansprocess som sträcker sig 
under en längre tid för att uppnå ett gemensamt syfte och mål - säkerställa att brottsoffer, 
anhöriga och vittnen erbjuds hjälp och stöd samt synliggöra att kommunen har många aktörer 
som behöver samverka och samarbeta för en trygg samt säker framtid. 
 
Avtalet beskriver de områden som parterna valt att samverka kring och en utvärdering 
föreslås en gång per år för att bedöma att partnerskapet följer avtalets samverkansprocess. 
Uppföljning ska även ske halvårsvis med Brottsofferjouren Fyrbodal och sektor socialtjänst. 
 
Avtalet kan sägas upp av båda parter med sex månaders uppsägningstid.  
 
Förvaltningen bedömer att avtalet med Brottsofferjouren Fyrbodal uppfyller kriterierna i 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 16 april 2020 (§ 71) Riktlinjer för Idéburet offentligt 
partnerskap. Enligt riktlinjerna kan kommunstyrelsen godkänna ett idéburet offentligt 
partnerskap om avtalet uppfyller kriterierna i riktlinjerna. Viktiga kriterier är att partnerskapet 
inte kan jämställas med en upphandling där kommunen är kravställare. Det får heller inte 
jämställas med ett ordinarie kommunalt föreningsstöd då ett IOP ska bygga på långsiktigt 
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2022-08-26

samarbete. En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är också att 
föreningen ägnar sig åt en verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns 
verksamhetsområde. Förvaltningen bedömer att avtalet med Brottsofferjouren Fyrbodal 
uppfyller kriterierna. 
 
Idéburet offentligt partnerskap 
Idéburet offentligt partnerskap, ofta förkortat IOP, är en samverkansmodell mellan den 
offentliga sektorn och den idéburna aktören. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en 
samhällsutmaning och att kommunen genom samverkan ger föreningen möjligheten att aktivt 
delta och bidra till samhällsutvecklingen. 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen 
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan 
lösas på egen hand av någondera part. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive 
part ska bidra med samt tidsram för partnerskapet. Långsiktigheten i ett samverkansavtal ger 
förutsättningar att uppnå gemensamma mål genom kartläggning och planering i 
organisationen tillsammans med civila aktörer. 

Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller ett 
verksamhetsstöd till föreningar/organisationer 

Enligt riktlinjerna kan kommunstyrelsen godkänna ett idéburet offentligt partnerskap om 
avtalet uppfyller kriterierna i riktlinjerna. Viktiga kriterier är partnerskapet inte kan jämställas 
med en upphandling där kommunen är kravställare. Det får heller inte jämställas med ett 
ordinarie kommunalt föreningsstöd då ett IOP ska bygga på långsiktigt samarbete. En 
förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är också att föreningen ägnar 
sig åt en verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. 
 
IOP-avtal mellan Stenungsunds kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal 
Syftet med samarbetet mellan Stenungsunds kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal är att 
stärka kommunernas huvudansvar för att stödja personer utsatta för brott. 

I praktiknära verksamhet handlar det om att Brottsofferjouren Fyrbodal ger praktiskt stöd till 
personer utsatta för brott genom att: 

• Ge information om brottsoffers rättigheter vid utredning av brottet och i 
brottmålsprocessen i direkt samband med samtalen 

• Ge emotionellt stöd och praktisk vägledning 
• Förmedla kontakt med myndigheter och försäkringsbolag 
• Ge stöd och information inför, under och efter rättegång 
• Vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis 
• Förklara rättsprocessen, avdramatisera förloppet och vara ett stöd vid rättegången 
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Utifrån en organisatorisk nivå handlar det om att etablera en samverkansprocess tillsammans 
med Sektor Socialtjänst samt fördjupa brottsförebyggande arbete. Sprida kunskap, utveckling 
och kännedom i ett lokalt sammanhang. 

Vinsterna för kommuninvånarna blir en klarare bild om hur och vilket stöd kommunen 
erbjuder tillsammans med Brottsofferjouren Fyrbodal. En samverkansprocess leder till ett 
större helhetsperspektiv där utveckling kommer att ha fokus för ett brottsförebyggande 
arbete.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden är baserad på 3 kr per invånare, vilket följer riksgenomsnittet.  
Ersättningen baseras på aktuellt invånarantal föregående år per 31 december. Med 
Stenungsunds kommuns 27 556 invånare och blir kostanden totalt 82,6 tkr för år 2022. 
Kostnaderna kommer tas från övergripande medel avsatta för IOP.  
 
Brottsofferjouren Fyrbodal har tidigare erhållit föreningsbidrag från Stenungsunds kommun 
(15 tkr år 2021) och sökt föreningsbidrag om 30 tkr för år 2022. Enligt riktlinjerna för IOP 
kan inte en organisation få bidrag för samma ändamål som syftet med IOP. Om Stenungsunds 
kommun och Brottsofferjouren Fyrbodal ingår avtal om IOP erhålls inget föreningsbidrag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Genom att uppmärksamma vilka typer av brott som är i fokus leder samverkansprocess med 
Brottsofferjouren Fyrbodal och Stenungsund kommun till en tydligare bild om hur olika 
aktörer kan jobba gemensamt med att ge ett mer anpassat stöd till barn och ungdomar. 
Brottsförebyggande aktiviteter kan främjas genom kompetens i samverkansytor mellan sektor 
socialtjänst, näringsliv, föreningsliv, polisen samt skola med olika informationskampanjer om 
till exempelvis olaga intrång. 
 
Barnperspektivet beaktas utifrån lag FN:S konvention om barnens rättigheter 
(barnkonventionen).  
 
Juridiska bedömningar 
I Socialtjänstlagens femte kapitel finns särskilda bestämmelser för vissa grupper, bland annat 
brottsoffer. Den så kallade brottsofferparagrafen, 5 kap. 11 § SoL. Socialnämnden har enligt 
bestämmelsen ett särskilt ansvar att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. Ideella organisationer blir i detta arbete ett viktigt komplement 
och ett alternativ till myndigheternas stödinsatser.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/320
2022-08-26

Ärendet berör mål nr. 16. Fredliga och inkluderande samhällen och mål nr. 3 God hälsa och 
välbefinnande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Stenungsunds kommun och Brottsofferjouren 
Fyrbodal, 2022-08-30 
Intresseanmälan idéburet offentligt partnerskap 2022-03-28 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer inom BOJ 2021 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Rickard Persson Anders Haag 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Katarina.calsson@stenungsund.se 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Brottsofferjouren Fyrbodal                                         
 

 

Avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Stenungsund kommun och 
Brottsofferjouren Fyrbodal 

 

Stenungsund  Kommun 

Strandvägen 15 

444 82 Stenungsund 

 

Brottsofferjouren Fyrbodal 

Hjortmossegatan 69 

461 61 Trollhättan 

 

Org nr: 21 20 00-1298 Org.nr: 862501–1161 

 

 

 

BAKGRUND FÖR AVTALET  

Stenungsunds kommuns ledord är helhet, öppenhet, delaktighet och insyn. Vision 2035 omfattar det 
goda samhället med framtidstro och utveckling med människan i centrum.  

Att inkludera civila aktörer i samverkansprocesser med specialinriktad kunskap bidrar till ett större 
helhetsansvar i samhället men även ökade resurser att uppnå gemensamma mål för den enskildes 
bästa.   

Det centrala syftet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Stenungsund kommun och 
Brottsofferjouren Fyrbodal är att möjliggöra ett utökat stöd i resurser som brottsoffer har rätt till enligt 
brottsofferparagrafen 5 kap 11 § Sol.   

En god framtidstro innebär för Stenungsund att det ska vara attraktivt och välkomnande. Stenungsund 
kommun ska vara en trygg miljö att leva och bo i. Stenungsund har ett rikt föreningsliv kopplat till natur 
och miljö. Näringslivet präglas av 400 branscher och 3000 arbetsställen. Omgivningarna med närhet till 
skog och hav ger ett stort utbud av upplevelser att ta del av eller delta i både inom och kultur- och 
fritidsområdet. 

Kommunen har 13 förskolor. 10 grundskolor med sammanlagt 3000 elever. Gymnasieskolan har 1400 
elever. 
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Tillsammans utgör alla deltagare en helhet i brottsförebyggande arbete och kommer vara en viktig 
gemensam kraft för att skapa det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan i 
centrum.  

Syftet med avtalet är att bidra till social hållbarhet i Stenungsunds kommun där samarbetet mellan den 
offentliga sektorn samt idéburna sektorn och i denna (IOP) säkerställa att brottsoffer, anhöriga och 
vittnen erbjuds hjälp och stöd.  Syftet är även att synliggöra att kommunen har många aktörer som 
behöver samverka och samarbeta för en trygg samt säker framtid!  

 

 

ALLMÄNT 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en möjlighet till samarbete under en längre tid för att uppnå ett 
gemensamt mål och där vi kan stötta socialtjänsten som har ansvaret för att brottsoffer får stöd och hjälp.   

• Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet det är en samfinansierad insats eller 
verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera över tid.  

• Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov 
• Partnerskapet IOP är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan där civilsamhället lyfts 

fram som samarbetspartner 
• Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen (LOU) 
• I partnerskapet IOP har den offentliga organisationen och den idéburna organisationen ett 

gemensamt engagemang, ägarskap och styrning  
• Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom gemensam uppföljning, 

utvärdering och i gemensamma beslut 
  

VÄRDEGRUND   

Värdegrunden bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter som fastslår alla människors lika 
värde och lika rättigheter.   

Brottsofferjourens värdegrund utgår från de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde. 
Partnerskapet ska bygga på respekt, ödmjukhet, lyhördhet och transparens.  Partnerskapet ska visa 
hänsyn inför varandras förutsättningar och bygga på gemensamma värderingar. 

1 Målgrupp 
Brottsutsatta unga och vuxna kommuninvånare i Stenungsund kommun samt deras anhöriga och vittnen 
till brott som är i behov av stöd.  

2 Avtalets syfte och mål     

Brottsofferjouren Fyrbodals uppdrag är att ge råd och stöd till brottsutsatta, deras anhöriga och vittnen 
genom samtalsstöd, information om rättsprocessen, ersättningsfrågor, stöd inför förhandlingar, 
polisanmälningar och olika myndighetskontakter i samband med brott. Med brottsutsatt menas en person 
som upplever sig eller närstående utsatt för brott oavsett om en polisanmälan gjorts eller inte. 
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3 Åtagande 
Brottsofferjourens åtagande 

- Invånare inom organisationens verksamhetsområde, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla 
Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungssund, Strömstad, Tjörn, Tanum, 
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmåls kommun ska erbjudas samtalsstöd och rådgivning 
i en brottsutsatt situation. Stödåtgärder vidtas snarast och senast inom tre dagar efter att ärendet 
inkommit till brottsofferjouren Fyrbodal. Stödåtgärderna är avgiftsfria.  

- Brottsutsatta, deras anhöriga och vittnen ska få stöd och vägledning när det gäller polisanmälan, 
rättsprocess, försäkrings- och ersättningsfrågor samt övriga kontakter med myndigheter, vård 
eller andra hjälporganisationer enligt intentionerna i Socialtjänstlagen (5 kap 11§) samt EU 
direktivet ”Brottsoffer i centrum”. Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter en 
rättegång. 

- Vid behov hänvisa till social, juridisk, psykologisk eller medicinsk expertis.  
- Erbjuda seminarier och andra aktiviteter i brottsförebyggande och kunskapshöjande syfte. 
- Verksamheten ska vara känd och kontinuerligt marknadsföras via sociala medier och tryckt text.  
- Redovisa statistik och stödinsatser.  
- Erbjuda övergripande samverkansaktivitet för att samordna polis, skola, sektor socialtjänst, 

fritidsliv och näringsliv i samverkan med Stenungsund kommun för att uppmärksamma och 
synliggöra brottsförebyggande arbete. 

Stenungsund kommuns åtagande 

- Kommunen ansvarar för att informera via sin hemsida om Brottsofferjourens verksamhet och 
möjlighet till stöd till brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. 

- Kommunen ansvarar för att informera om Brottsofferjouren internt i sina förvaltningar.  
- Ska utse en kontaktperson till Brottsofferjouren Fyrbodal som ansvarar för uppföljning och 

samordning av gemensamma informationsinsatser inom kommunen.  
- Bjuda in Brottsofferjouren till Våld i nära relation styrgrupp inom Sektor Socialtjänst 
- Erbjuder ställa ett rum till förfogande vid behov av enskilt samtal mellan stödsökande och 

stödperson.    
 

Samarbete och Nätverk 

Brottsofferjouren deltar i de för verksamheten aktuella nätverk som verkar inom Stenungsund kommun, 
kvinnojouren, polis med flera 

4 Parternas inbördes relation 
Undertecknade parter i detta avtal betraktas som självständiga och jämbördiga aktörer. Varje parts 
integritet och oberoende skall respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin insats i arbetet och varje 
parts särart och mervärde ses som en tillgång förpartnerskapet. 

5 Avtalsuppföljning 
Brottsofferjouren Fyrbodal ansvarar för att 1 gång per halvår skriftligt redovisa verksamhetens arbete 
genom att i anslutning till jourens årsmöte översända verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, balans 
och resultaträkning.  Avstämning och uppföljning kring parternas samverkansprocess sker minst en gång 
per år och tillsammans med ordförande inom Brottsofferjouren Fyrbodal och Verksamhetschef inom 
Sektor Socialtjänst, kan ske fysiskt på plats och kommunen är sammankallande.  
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Redovisningen omfattar: 

-Antalet stödsökande uppdelat på kvinnor och män samt brottsrubriker 

-Andel avslutade hjälpta stödsökande 

-Antal seminarier eller aktiviteter i brottsförebyggande syfte som genomförts eller planeras genomföras 

Stenungsund kommun har utöver detta rätt att vid behov begära in upplysningar, dokument eller annan 
information som kommunen anser nödvändiga för att uppfylla sina åtagande.   

6 Period för avtalet 
Detta avtal träder i kraft från och med undertecknandet av båda parter och löper ett kalenderår i taget.       

Sker ingen uppsägning förlängs avtalet ytterligare ett kalenderår.  

Vill någon av parterna avsluta avtalet ska uppsägning ske minst 6 månader före kalenderårets slut. 
Uppsägningen ska vara skriftlig.  

Avtalet kan sägas upp med omedelbar verkan om endera parten inte uppfyller sin skyldighet enligt 
avtalet.  

7 Ekonomi 
Bidraget 3 kronor per kommuninnevånare år betalas in på NORDEA plusgiro konto 6103041-7. 
Inbetalningen sker under kvartal 1. Ersättningen baseras på aktuellt invånarantal föregående år per 31 
december.  Inga övriga bidrag söks inom kommunen.    

 8 Omförhandling, tvist 
Om någon av partnerna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtagande, eller 
det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om 
huruvida avtalet kan fortsätta. Om tvist uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan 
avtalsparterna.  
 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i detta avtal.  
 
Kommer inte parterna överens om nya villkor vid omförhandling gäller detta avtal oförändrat.  
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9 Avtal 
  
Detta avtal som framarbetats i samverkan mellan parterna har upprättats i två exemplar varav båda 
parter behåller sitt.  
 

 

För Stenungsund   Kommun 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
Olof Lundberg 
Ordförande kommunstyrelsen 
 
 
…………………………………………………….. 
Kicki Nordberg 
Kommundirektör 
 
 
 
 
 

För Brottsofferjouren 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Britt Älvsäter Thomasson 
Ordförande Brottsofferjouren  
Fyrbodal 
 
 
 
 

l  
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Ärendenummer: #13279 | Inskickat av: Brottsofferjouren Fyrbodal (Britt Älvsäter Thomasson) (signerad) | Datum: 2022-03-28 15:52Sida  av 1 4

 Antal medlemmar
350

 Notifieringar
E-post

 Telefon
0708204044

 E-postadress
info@fyrbodal.boj.se

 För- & Efternamn
Britt Älvsäter Thomasson

Kontaktperson

 Postnummer och ort
461 61 TROLLHÄTTAN

 Adress
Hjortmossegatan 61

 Organisationsnummer
862501-1161

 Organisationens namn
Brottsofferjouren Fyrbodal

Intresseanmälan idéburet offentligt 
partnerskap

Ärendenummer: #13279 | Inskickat av: Brottsofferjouren Fyrbodal (Britt Älvsäter Thomasson) 
(signerad) | 2022-03-28 15:52

1. Kontaktuppgifter

Gäller intresseanmälan för en eller två föreningar?

En förening

Föreningsuppgifter
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 Hemsida
info@fyrbodal.boj.se

 Plus-/bankgironummer
6103041-7

2. Syfte och beskrivning

Beskriv föreningens/föreningarnas nuvarande huvudsakliga aktiviteter

Brottsofferjouren Fyrbodal arbetar för att alla brottsoffer, deras anhöriga och vittnen, oavsett 
kön, ålder, sexuell läggning, funktionsförmåga, etnisk tillhörighet eller religion ska få det stöd de 
har rätt till. Vi är en ideell organisation och vår verksamhet är helt beroende av de medel vi får 
och att människor engagerar sig ideellt. Brottsofferjouren Fyrbodal omfattar 17 kommuner 
bland annat Stenungssunds kommun . Under 2021 fick ca 1000 kommuninnevånare i Fyrbodal 
vårt stöd och i Stenungssunds kommun fick ett femtiotal kommuninnevånare vårt stöd.

Beskriv syftet med att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med 
Stenungsunds kommun samt målgruppen för partnerskapet

Ideburet offentligt partnerskap är en möjlighet till samarbete under en längre tid för att uppnå 
ett gemensamt mål. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett utpekat ansvar för att ta hand 
om brottsoffer, brottsofferjouren är ett komplement till den verksamheten. Vi finns idag med på 
er hemsida. Målgruppen är unga och vuxna kommuninnevånare i Stenungssunds kommun

Beskriv vilka insatser, kompetenser och andra resurser föreningen/föreningarna 
anser kunna bidra med inom ett idéburet offentligt partnerskap

Vi har tre anställda samordnare som förutom att ta emot ärenden från brottsoffer även arbetar i 
förebyggande syfte med olika seminarier, torgmöten deltagande under "En vecka fri från våld". 
Dom finns med i kommunernas olika närverk , VIN BRÅ m fl. 80% av våra ärenden kommer från 
polisen .

Våra 30 tal volontärer ger vid behov brottsoffer stödjande samtal, vägledning i rättsprocessen- 
försäkrings och ersättningsfrågor. Vi finns också på plats vid tingsrätterna i Uddevalla och 
Vänersborg.
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 Önskad tidsperiod för avtalet
Ett rullande avtal som följs upp årligen med 
möjlighet till uppsägning

Beskriv målet för föreningen/föreningarna att ingå ett idéburet offentligt 
partnerskap

Målet är att få ett långsiktigt samarbete och kommunikation med kommunen där vi har uttalade 
tydliga leveranser och uppföljning av nerlagt arbete detta skapar ett hållbart och kontinuerligt 
arbete.

3. Bilagor

Ladda upp bilagor

Till ansökan bifogas följande handlingar och information: 
    Stadgar  
    Årsmötesprotokoll  
    Verksamhetsberättelse  
    Ekonomisk berättelse med bokslut  
    Revisionsberättelse  
    Verksamhetsplan och styrelseförteckning 
 

    (227 KB)Stadgar för boj Fyrbodal.pdf
    (3,92 MB)Årsmötesprotokoll Skanning_20220325.pdf
    (5,52 MB)Verksamhetsberättelse.pdf
    (6 KB)Balansrapport_862501-1161_20210101-20211231.pdf
    (8 KB)Resultatrapport_862501-1161_20210101-20211231.pdf
    (801 KB)Revisionsberättelse.pdf
    (1,3 MB)Konstituerande möte.pdf
    (55 KB)Verksamhetsplan 2022.docx
    (13 KB)Styrelse 2022.xlsx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Britt Älvsäter ThomassonNamn: 
195010022928Person ID: 

2022-03-28 15:52Datum: 
AAA6EB7ED9FD7C9BB8EEC05228A5AB6D7B24C799Signerad checksumma: 
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Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i Stenungsunds kommun 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Syftet med IOP är att möjliggöra samverkan mellan kommun och 
idéburna aktörer kring samhällsutmaningar.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen 
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan 
lösas på egen hand. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till 
samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en 
upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer. 
 
Förutsättningar för ett idéburet offentligt partnerskap   
För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska 
följande kriterier vara uppfyllda1:  
 

Partnerskap är möjligt då: 
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet 

förekommer redan hos den idéburna organisationen).  
• Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035, 

strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut    
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget  
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.   
• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (med ekonomiska medel eller 

andra insatser). 
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.   
• Verksamheten avses drivas under en längre tid.   

 
Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:   
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.   
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och 
självständig aktör.   

 
En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig 
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det 
innebär att verksamheten rör till exempel förebyggande arbete och rådgivning eller annan 
form av stöd till behövande inom exempelvis skola, individ- och familjeomsorgen, 
kvalitetshöjande verksamhet riktat till äldre eller barn och unga, åtgärder som underlättar 
integration av personer som står utanför arbetsmarknad och i samhällslivet i stort eller annan 
verksamhet som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en 

 
1 i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat 
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positiv samhällsutveckling i stort.  Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med 
socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.   
 
Statens offentliga utredningarnas vägledningsmaterial ska användas som stöd för att avgöra 
den juridiska lämpligheten att skriva ett IOP-avtal 2.  
 
Dialog och bedömning  
För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att 
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. 
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär att 
kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten fastställs, verksamhetens 
resurser i partnerskapet (inklusive volontärt arbete) samt avtalstid för överenskommelsen.  En 
överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången.  En överenskommelse ska 
förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av överenskommelse fattas 
av kommunstyrelsen. Inför varje avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och 
kommunen gemensamt för en dialog om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en 
ny och reviderad överenskommelse inför kommande period. För att detta ska kunna ske med 
god framförhållning bör att denna dialog inledas nio månader innan överenskommelsens 
utgång.  Kommunstyrelsen och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att 
förlänga överenskommelser utan skäl vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Finansiering och uppföljning av överenskommelse  
Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i 
normalfallet vid ett tillfälle per år. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om andra 
utbetalningsintervaller.  Minst en gång per år ska en uppföljning av överenskommelsen göras 
i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska 
kunna ske. Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens och kommunens 
efterlevnad av överenskommelsen.  
 
Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för verksamheten vid uppföljning. 
Redogörelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, en skriftlig beskrivning av 
verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens målgrupper. Detta kan 
exempelvis vara antalet individkontakter, antal unika personer som har besökt verksamheten, 
antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken 
ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna 
verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i varje 
enskild överenskommelse.   
 
I samband med dialogen om överenskommelse ska den ideella organisationen till 
kommunstyrelsen lämna in följande uppgifter:   
 

• Stadgar  
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse  

 
2 SOU 2019:56 - Stödmaterial till betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden 

198



Sida 4 
 

• Ekonomisk berättelse med bokslut  
• Revisionsberättelse  
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
• Uppgift om medlemsantal 

 
Bedömning  
En lämplighetsbedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. Viktigt är att 
organisationen har en kapacitet att genomföra avtalet. Bedömning utgår från att verksamheten 
bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället. 
 
Bedömningar ska också utgå från vilket sätt organisationen avser ta tillvara på och använda 
kompetenser, erfarenheter och övriga resurser i den egna organisationen.  Därtill kan 
bedömningar utgå ifrån hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna 
organisationen och i den kommunala förvaltningen eller hur resultat som förväntas ha en 
generell karaktär kan användas av andra organisationer. Till fördel är om insatserna är 
nytänkande inom berört samarbetsområde, exempelvis att samarbetspartner har nya metoder 
för att uppnå en kommunens Vision 2035.  
 
I det fall flera organisationer är intresserade av att ingå partnerskap med kommunen i samma 
fråga görs en bedömning om det är önskvärt med flera parter inom samma avtal. Kommunen 
har en positiv hållning till att flera föreningar deltar inom samma avtalsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kommunstyrelsens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört 
verksamhetsområdes budget.   
 
Avtal gällande överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap  
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter;  

1. Bakgrund, syfte, mål och målgrupp  
2. Värdegrund 
3. Ansvarsfördelning och insatser 
4. Ekonomisk fördelning 
5. Tid för avtal samt möjlighet till förlängning och uppsägning 
6. Samverkansformer 
7. Utvärdering och uppföljning 
8. Rutiner för utbetalning och ekonomisk redovisning 
9. Övrig ansvarsfördelning 
10. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
11. Parter 
12. Underskrift 

 
Uppföljning av riktlinjerna  
 
Uppföljning av riktlinjerna ska genomföras en gång per mandatperiod   
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Material 

Detaljerade uppgifter på kommun- och länsnivå finns tillgängliga på 

www.brottsofferjouren.se/om-oss/statistik-2/ tillsammans med den här 

rapporten. 

 

a) Rapport: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer 2021 

(pdf)  

 

b) Tabeller: KommunbidragsU tabeller 2021 (Excel) 

 

c) Diagram och kartor: Kommunbidrag till lokala brottsofferjourer inom 

Brottsofferjouren Sverige (pdf) 
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BOJs Kommunbidragsundersökning   verksamhetsåret 2021 

Om Brottsofferjouren (BOJ) 

Inom Brottsofferjouren Sverige, en förbundsorganisation för lokala 

brottsofferjourer, fanns under 2021 69 brottsofferjourer som under året 

gav stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen i Sveriges alla kommuner.  

Under 2021 hade de 69 brottsofferjourerna kontakt med sammanlagt 52 

199 personer. Den som vänder sig till BOJ kan få stöd, råd och 

information av en ideell stödjare, oavsett var i processen personen 

befinner sig – precis efter att brottet skett, under förundersökningen, i 

samband med rättegången eller efteråt. Majoriteten av de lokala 

brottsofferjourerna har anställd personal som samordnar verksamheten, 

de flesta på deltid. 

 

De enskilda brottsofferjourerna får årligen ett verksamhetsbidrag om 

minst 40 000 kr från statliga Brottsofferfonden som administreras av 

Brottsoffermyndigheten. Brottsofferjourer som bedriver vittnesstöd vid 

landets domstolar kan också söka ett särskilt bidrag för samordning av 

denna del av verksamheten. En mindre del av jourerna uppbär ett 

regionalt bidrag och några driver tidsbegränsade projekt och har beviljats 

medel för det. I övrigt är alla brottsofferjourer beroende av det bidrag de 

får från sina respektive kommuner.  

 

Enligt socialtjänstlagen kap 5 § 11 har kommunerna ansvar för att verka 

för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

I lagen nämns särskilt kommunernas ansvar för stöd till våldsutsatta 

kvinnor och barn.  

 

Kommunbidragsundersökningen 2021 

Brottsofferjouren Sverige arbetar med brottsofferfrågor på nationell nivå. 

Kommunbidragsundersökningen genomförs årligen i syfte att kartlägga 

kommunernas ekonomiska bidrag till Sveriges brottsofferjourer.  

 

När verksamhetsåret 2021 var över deltog samtliga jourer registrerade 

som medlemsföreningar i Brottsofferjouren Sverige i en online-enkät 

med frågor kring bidrag från och avtal med kommunerna.   

 

Jourerna har för varje kommun i sitt område uppgivit: 

• vilket bidrag kommunen beviljat för verksamhetsåret 2021 

• om kommunen förser brottsofferjouren med lokal, betald tjänst 

eller står får andra kostnader istället för eller utöver bidraget  

• om bidrag inte betalats ut, en redogörelse för varför 

• när under året bidraget utbetalats 

• vilken kommunal nämnd eller instans man ansökt till 
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• om det finns formaliserade avtal om samverkan mellan 

brottsofferjour och kommun och hur de i så fall ser ut 

 

Brottsofferjouren Sverige har sammanställt det inkomna materialet och 

kompletterat med uppgifter ur SCBs och Brås officiella statistik för 

invånarantal och anmälda brott.  

 

Jourer och kommuner 

Varje brottsofferjour har hand om ett specifikt geografiskt område. Det 

vanligaste är att en jour täcker en, två eller tre kommuner. Stockholms 

stad ger bidrag till de tre brottsofferjourer som verkar i olika stadsdelar 

inom Stockholms kommun.1men vi ser 

 

De 25 brottsofferjourer som täcker fem eller fler kommuner har en 

särskilt tung administrativ börda eftersom de ofta måste göra en separat 

bidragsansökan till varje kommun. Det tar mycket tid från stödarbetet att 

årligen sända in ansökningshandlingar med bilagor till flera olika 

kommuner. Både kommunens och jourens arbete underlättas väsentligen 

där man kunnat teckna ett samverkansavtal eller IOP (Idéburet-

Offentligt Partnerskap) där bidragsnivåerna fastställs för en period av 

flera år.  

 

Att jämföra bidrag 

Kommunernas och brottsofferjourernas storlek och förutsättningar 

skiljer sig så mycket åt att det inte är meningsfullt att enbart göra en 

jämförelse av bidragen i absoluta tal och jämföra hur stor summa varje 

kommun bidragit med.  

 

För att jämföra brottsofferjourerna och kommunerna sinsemellan utgår 

vi från invånarantalet, det vill säga vi räknar ut hur mycket varje 

kommun bidrar med per invånare i respektive kommun. Invånarantalet i 

varje kommun sammanställs av Statistiska Centralbyrån (SCB) och är 

angivet i de tabeller som publiceras som bilaga till den här 

undersökningen.2  

 

När man bedömer bidragets omfattning kan man också behöva ta hänsyn 

till mängden brott som begås i kommunen. Brottsofferjourer i områden 

 
1 I Stockholms kommun verkar jourerna Södra Stockholm (Hägersten-Älvsjö, Skärholmen, 
Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck), Stockholm-Gotland (Kungsholmen, Norrmalm, 
Södermalm, Östermalm) och Västerort (Hässelby-Vällingby, Bromma, Rinkeby-Kista, Spånga-
Tensta). Stockholm-Gotland och Västerort har utöver Stockholms kommun fler kommuner inom 
sina respektive områden.  
2 Se bilagor i tabellformat: ”KommunbidragsU, tabeller 2021” i anslutning till den här rapporten 
online.  
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med hög brottslighet kanske egentligen behöver större resurser till sitt 

förfogande än vad de skulle tilldelas utifrån invånarantalet. Det är troligt 

att kommuner med hög brottslighet har fler brottsutsatta och fler fall av 

grov brottslighet som kräver mer omfattande stödinsatser.  

 

Begreppet brottslighet är ett komplext begrepp, svårt att definiera och 

mäta. Det mått vi har till vårt förfogande är antal anmälda brott per 

kommun, statistik som tillhandahålls årligen av Brottsförebyggande 

Rådet (Brå). Varje anmält brott är inte lika med ett brottsoffer. En person 

kan utsättas för flera brott som anmäls vid samma tillfälle. Flera personer 

kan vara med om ett och samma brott, till exempel en familj som drabbas 

av inbrott. Men eftersom Brå inte publicerar statistik över hur många 

som utsatts för varje brott är den enda siffra vi har tillgänglig den om hur 

många brott som anmälts.  

 

Ungefär 81 procent av den totala mängden anmälda brott varje år är 

brott där det kan finnas enskilda personer som brottsoffer. 3 

Det är den gruppen anmälda brott som redovisas i tabellerna 

tillsammans med invånarantalet.  

 

Kommunernas bidrag   

Sveriges 290 kommuner bidrar i genomsnitt med 2,57 kr per invånare 

till de lokala brottsofferjourerna. Det genomsnittliga bidraget för de 

kommuner (232 st) som givit bidrag är 2,94 kr per invånare.  

 

Högst bidrag per invånare ger Luleå4 (13,37 kr), Helsingborg (11,39 kr), 

Kristinehamn (11,00 kr) och Storfors (11,00 kr). Södertälje, Hällefors, 

Grums, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Ljusnarsberg, Norberg, Sala, 

Skinnskatteberg, Surahammar, och Västerås kommuner ger bidrag till 

BOJ som uppgår till 6 kr per invånare eller mer. Torsby, Säffle, Hammarö 

och Karlstads bidrag ligger några ören under 6 kr per invånare.  

 

 
3 En del brott drabbar ingen enskild person. Enkla exempel är skattefusk, bidragsfusk, olovlig 

körning osv. Detta är brott mot ordningsförordningar eller regelverk där samhället i stort är. 
Under varje rubrik i brottsbalken finns emellertid brott där enskilda kan drabbas. Därför är 
samtliga brott under brottsbalken med i vår uträkning. Av de specialrättsliga författningarna är 
lagarna om kontaktförbud, terrorism, könsstympning och krigsförbrytelser medräknade, 
eftersom brott mot dessa kan drabba enskilda personer. 
4 Utöver bidraget får Luleåjouren lokalhyran betald genom att kommunen hyr lokalen av 

fastighetsbolaget. 
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Kartan här intill visar 

Sveriges kommuners 

bidrag till BOJ 2021, 

uttryckt i kronor 

per invånare. 

Kartan visar inte 

eventuella andra 

förmåner i form av 

betald tjänst, lokal 

eller övrigt som 

vissa kommuner bidrar 

med till sina 

brottsofferjourer.  

 

Detaljerad information 

kring samtliga kommuners 

bidrag till de lokala 

brottsofferjourerna uttryckt i 

kronor och kronor per invånare samt 

jämförelser med förra undersökningen 

(2020) finns i Excel-tabeller i anslutning 

till den här rapporten online. 

 

Jourernas sammanlagda 

bidrag   

En sammanfattning av de 69 

brottsofferjourernas 

sammanlagda bidrag från 

kommunerna i deras respektive 

område visas i diagrammet på nästa 

sida. 

 

 4 brottsofferjourer når över ett 

bidrag på 6 kr per invånare i deras 

sammanlagda geografiska område. 

Av 10 jourer som inte hade något 

kommunbidrag under 2021 har 4 heller inte 

ansökt om bidrag hos någon av sina kommuner.  

 

12 brottsofferjourer har utöver eller istället för bidrag från en av sina 

kommuner tillgång till en gratis eller av kommunen subventionerad 

lokal. En jour har en tjänst subventionerad av kommunen, och två får 

telefonkostnaderna betalda av kommunen.  

inget bidrag 

0,01-0,99 kr per inv 

1,00-1,99 kr per inv 

2,00-2,99 kr per inv 

3,00-3,99 kr per inv 

4,00-4,99 kr per inv 

5,00-5,99 kr per inv 

6,00 kr och uppåt 

' 
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Inga bidrag  

58 kommuner har inte givit något bidrag till brottsofferjourer inom BOJ 

för verksamhetsåret 2021. I Malmö har kommunen etablerat och driver 

den egna verksamheten Stödcentrum dit brottsoffer kan vända sig, varför 

inget bidrag till BOJ är aktuellt för den kommunen. 

 

 
I 28 av landets kommuner har ansökan om bidrag lämnats men jouren 

har fått avslag av kommunen, eller inte fått något svar på ansökan. För de 

jourer som fått avslag uppger kommunen oftast som förklaring att deras 
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Översikt: bidrag i kronor per invånare till lokala jourer 
inom Brottsofferjouren Sverige 2021
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kommunen har inte
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ekonomi är för dålig för att det ska vara möjligt att ge bidrag till 

brottsofferstödjande verksamhet. Ett par kommuner uppger att man 

själva hanterar stödet till brottsoffer.  

 

Ett annat skäl till att en kommun inte lämnat bidrag kan vara att den 

lokala brottsofferjouren inte gjort någon ansökan om kommunbidrag. 

Det är fallet i 29 av landets kommuner. För många av dessa kommuner 

uppger jourerna som bedriver verksamhet där att man nyligen övertagit 

ansvaret för det geografiska området där kommunen ligger, eller att man 

planerar samgående med andra jourer i närtid och därför under 2021 inte 

ansökt om bidrag.  

 

Några jourer uppger att kommunen tidigare avfärdat de ansökningar som 

gjorts och att man därför avstått från att försöka igen. Några jourer 

uppger att de inte behöver kommunbidrag eftersom det generella 

bidraget från Brottsofferfonden eller andra bidrag är tillräckligt för att 

klara jourens verksamhet. Det handlar ofta om ideellt verksamma 

brottsofferjourer i glesbygd som inte har så stora omkostnader och där 

ärendeflödet är lägre.  

 

Ansökan hos kommunen 

En annan fråga som utreds i undersökningen är till vilken kommunal 

instans jouren lämnat sin ansökan. Det finns inget enhetligt system för 

hur kommunerna namnger sina nämnder, varför vi i denna 

sammanställning har vi samlat nämnderna i grupper av samma typ.  

  

Eftersom Socialtjänstlagen givit varje kommun ansvar för att ge stöd till 

brottsoffer och deras anhöriga faller det sig naturligt att BOJs 

verksamhet faller inom respektive socialnämnds ansvarsområde. I 125 

av landets kommuner sker ansökan också till nämnder av den typen. 

Genomsnittligt bidrag beviljat via socialnämnder var för verksamhetsåret 

2021 3,05 kr per invånare.  

 

Ett alternativ är att den lokala brottsofferjouren har möjlighet att ansöka 

direkt till eller förhandla direkt med kommunstyrelsen, som ju ytterst 

ansvarar för omsorgen om invånarna i kommunen och har god överblick 

över skilda budgetområden. Kommunstyrelsen i 74 kommuner hanterar 

den lokala jourens bidrags- och avtalsfrågor. Genomsnittligt bidrag 

beviljat via beslut i kommunstyrelser var 2,94 kr per invånare under 

2021. 
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I 30 kommuner hamnar den lokala brottsofferjourens ansökan om 

verksamhetsbidrag hos fritidsnämnden, kulturnämnden eller liknande, i 

konkurrens med föreningar och klubbar av de mest skilda slag. Eftersom 

Brottsofferjourens verksamhet och syfte inte är jämförbara med dessa är 

det av stor vikt att bedömningarna om bidrag i framtiden flyttas över till 

en lämpligare instans. Kommuner där ansökningar går via 

kultur/fritidsnämnderna ger också lägre genomsnittligt bidrag till 

jourerna än rikssnittet: 2,54 kr per invånare. 

 

Samverkansorgan för flera kommuner innebär att brottsofferjouren 

ansöker till ett länsövergripande samverkansorgan där flera kommuner 

ingår.  

 

Utbetalningen av bidraget 

Jourerna har inom ramen för undersökningen uppgivit under vilket 

kvartal utbetalningen av bidraget gjorts, eller om det gjorts 

delbetalningar, när den första utbetalningen gjorts. Kommunernas 

förhållningssätt skiljer sig kraftig åt – i 47 av de 232 kommuner som 

betalt ut bidrag får jouren inte tillgång till medlen förrän efter 

halvårsskiftet.  

 

125

74

30
5

Vilken kommunal instans/nämnd 
hanterade BOJs bidragsansökan och 

avtal 2021? 

Social/familj/omsorg

Kommunstyrelsen

Fritid/idrott/kultur/övrigt

Samverkansorgan för
flera kommuner
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Samverkansavtal och IOP 

Kommunbidragsundersökningen kartlägger också förekomsten av 

samverkansavtal eller IOP mellan kommun och lokal brottsofferjour. IOP 

(Idéburet-Offentligt Partnerskap) är en utvecklad form av 

samverkansavtal mellan civilsamhället och kommuner eller regioner.  

 

Brottsofferjourer som uppbär kommunbidrag uppger att man har 

samverkansavtal i någon form med 115 av landets kommuner. 49 

kommuner har ingått IOP med sina lokala jourer, 66 har andra former av 

samverkansavtal. Utöver det har 12 kommuner gjort avsiktsförklaringar 

eller fattat principbeslut i fullmäktige om utbetalning av bidrag till BOJ.  
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I avtalen anges vilken bidragsnivå som ska gälla. Det finns tre 

huvudsakliga sätt att formulera bidragsnivå i samverkansavtalen: att 

ange en fast summa i kronor, att angiven summa ska räknas upp med 

index eller, det vanligaste, att bidragsnivån formuleras uttryckt i kronor 

per invånare, vilket gör att bidraget förändras årligen med 

invånarantalet.  

 

 
 

Samverkansavtalen har olika löptid och olika föreskrifter om vad som 

sker när avtalets löptid går ut – antingen förlängs avtalet automatiskt om 

ingen påkallar omförhandling eller säger upp avtalet, eller så löper avtalet 

ut och nytt avtal måste förhandlas och tecknas.  

 

Löptid 

Avtalet förlängs 

automatiskt om ingen 

påkallar omförhandling 

eller formellt säger upp 

avtalet 

Avtalet löper ut och 

nytt avtal måste 

förhandlas och 

tecknas 

1 år 4 6 

2 år 2 6 

3 år 25 14 

4 år 1 5 

tills vidare 52  

SUMMA 84 31 

 

Den typen av avtal som skapar bäst förutsättningar för både jour och 

kommun är fleråriga avtal som automatiskt förlängs om ingen påkallar 

omförhandling eller formellt säger upp avtalet. Då minskar man 

mängden administration för båda parter och skapar förutsättningar för 

långsiktig planering av verksamheten. Ett avtal som automatiskt förlängs 

85

23

4 3

Hur är bidragsnivån uttryckt i 
samverkansavtalen 2021?

kr per inv

fast summa

räknas upp med

index

ingen garanterad

summa
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BOJs Kommunbidragsundersökning   verksamhetsåret 2021 

eliminerar också risken att verksamheten plötsligt står utan avtal och 

bidrag om löptiden överskrids och ingen av parterna vidtagit åtgärder för 

att omförhandla avtal ännu.   

 

För de kommuner där avtal saknas ställdes frågan om vad jouren har för 

avsikter under kommande år gällande kontakt med kommunen om att 

teckna samverkansavtal eller IOP.  

 

 
 

Vi kan se att förhandlingar eller samtal pågår eller ska påbörjas under 

2022 för jourer verksamma i 83 kommuner.  

 

Kommuner med andra typer av samverkansavtal ger ett högre bidrag än 

genomsnittet, 3,68 kr per invånare. De kommuner som har tecknat IOP 

med sina brottsofferjourer ger även de i genomsnitt högre bidrag till 

verksamheten, 3,56 kr per invånare. Kommuner som ger bidrag till BOJ 

men där samverkansavtal saknas ger som jämförelse 2,30 kr per 

invånare i snitt.  

 

Utöver det principiella värdet av ett avtal där vikten av 

brottsofferstödjande verksamhet betonas och där man tydliggör 

ansvarsfördelningen mellan kommun och brottsofferjour och säkrar 

kontinuiteten för verksamheten sparar det också tid och arbete för båda 

parter att inte årligen behöva lämna in respektive ta ställning till nya 

ansökningar om bidrag.  

 

 

Uppgifter för varje enskild kommun och brottsofferjour finns att ta del av i tabeller, 

diagram och kartor sorterade länsvis på https://www.brottsofferjouren.se/om-

oss/statistik-2/  

40 43

82

9

förhandling eller samtal

om avtal pågår

förhandlingar inleds

under 2022

inga planer på

förhandlingar om avtal

närmsta året

nyligen försökt få avtal,

misslyckats

För kommuner utan avtal 2021: 
jourens avsikter kommande år
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/706
2022-08-23

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/Utredare 
 
 
Äldrepolicy 2022-2026 - ekonomisk och juridisk granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar äldrepolicyn. Åtgärderna i policyn ska ses som en övergripande 
inriktning och inte som ett konkret uppdrag till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium har gett Välfärdsberedningen i uppdrag att revidera 
kommunens äldrepolicy från 2012. Äldrepolicyn är ett styrdokument som förmedlar 
kommunens viljeriktning och fokusområden inom äldreomsorgen. I policyn beskriver 
välfärdsberedningen flertalet områden att arbeta med innehållande allmänna mål men också 
konkreta åtgärder. 
 
Beskrivning av ärendet 
De områden som beskrivs i äldrepolicyn är Kollektivtrafik, Utbildning, Kompetens och digital 
välfärd samt Boende. Prioriterade områden är Äldreomsorgen, Digitalisering, Ofrivillig 
ensamhet, Personal och kompetens samt Anhöriga. Exempel på några av de åtgärder som 
föreslås är: 
 

• Mer flexibel och anpassad kollektivtrafik. 
• Välutbildad tillsvidareanställd heltidspersonal som erbjuds möjligheter till 

kompetenshöjning. 
• En inventering av nuvarande boenden samt en plan för framtida bostäder inklusive 

särskilda boenden ska snarast tas fram. En lokalresursplan bör utarbetas. 
• Den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en 

värdig vård i livets slutskede. 
• Arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen ska intensifieras.  
• En långsiktig strategi för stöd till ofrivillig ensamhet ska tas fram i samverkan med 

pensionärsrådet, folkhälsorådet, kulturförvaltningen m flera. Kommunen ska erbjuda 
träffpunkter för äldre i samverkan med civilsamhället, med en variation av aktiviteter 
runt om i kommunen. 

 
Policyn innehar i många delar samma inriktning som den strategiska planen som antogs av 
kommunfullmäktige den 8 juni 2022. Flera av åtgärderna som föreslås i policyn utförs redan i 
kommunen och kommer att arbetas vidare med. Till exempel har lokalstyrgruppen i uppdrag 
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att sammanställa verksamheternas behov av lokaler och ge förslag till prioriteringar. Dessa 
presenteras i förvaltningens samlade lokalresursplan, som är ett underlag till 
investeringsbudgeten.  
 
Angående personal så har förvaltningen alltid som målsättning att anställa kvalificerade 
personer med passande utbildning och erfarenhet för aktuell tjänst, samt erbjuda 
kompetenshöjande fortbildningar. Kommunen får också statsbidrag för att bredda och höja 
kompetensen inom vård i livets slutskede och kring digitala verktyg samt grundutbildning 
undersköterska och specialistundersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Förvaltningen 
arbetar för att kunna utnyttja detta maximalt ur ett långsiktigt perspektiv. Det pågår också en 
”heltidsresa” i kommunen som ska vara implementerad till 2024. 
 
Vad det gäller en mer anpassad och flexibel kollektivtrafik erbjuder Västtrafik ”Närtrafik” 
som är flexibel vad det gäller tid och adress. Kommunen erbjuder också stenungsundsbor som 
är över 65 år en seniorbiljett. 
 
Policyn beskriver också att insatserna ska anpassas till omsorgstagarens individuella behov. 
Det är ett arbete som pågår genom Individens behov i centrum, även kallat IBIC. Genom 
Socialstyrelsen har detta arbetssätt tagits fram som kan användas inom socialtjänsten för att 
beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet oavsett 
ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Bedömningen är att policyn ur ett långsiktigt perspektiv fungerar som en vägledning vid 
inriktningsbeslut inom äldreomsorgen, även om vissa delar i policyn inte är genomförbara ur 
ett ekonomiskt perspektiv med gällande budgetramar. Flera av åtgärderna kräver mer resurser. 
Detta kräver tillskjutande av medel i kommande budgetar om det är den politiska 
viljeinriktningen att genomföra dessa.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nedanstående åtgärder bedöms medföra ekonomiska konsekvenser som inte kan finansieras 
inom ram, för att de ska kunna förverkligas behövs extra medel tillföras.  
 

• Kontaktsamtal av biståndsbedömare, eller annan av kommunen utsedd personal, ska 
erbjudas alla som fyllt 70 år och därefter uppföljande kontakt vart femte år. En första 
kontakt kan tas med t ex brev och en senare uppföljning med personlig kontakt för de 
som så önskar. 

• Det behöver skapas fler platser i anpassade boenden runt om i kommunen. 
• Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare ska inte vara fler än att den enskilde 

kan lära känna alla. 
 
I och med att dessa åtgärder inte är möjliga att genomföra med befintliga resurser eller 
finansiera inom ram kommer de att tillämpas som övergripande mål att arbeta mot och ses 
som kommunens viljeinriktning där fokusområdena ska prioriteras. Förvaltningen föreslår 
därför att åtgärderna i policyn ska ses som en övergripande inriktning och inte som ett konkret 
uppdrag till kommunstyrelsen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte resultera i några konkreta konsekvenser för barn då policyn berör 
människor som är 65 år och äldre.  
 
Juridiska bedömningar 
Äldrepolicyn går i linje med gällande lagstiftning så som hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Äldrepolicy 2022–2026 
Äldrepolicy 2012 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Mia.skytt@stenungsund.se 
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Stenungsunds kommunfullmäktige, Välfärdsberedningen 

 

Äldrepolicy 

2022 - 2026 

 

Bakgrund 
Välfärdsberedningen har på uppdrag av kommunfullmäktige/kommunfullmäktiges presidium 
fått i uppdrag att revidera kommunens Äldrepolicy 2012. 

Välfärdsberedningen har i sina diskussioner koncentrerat arbetet med revidering av 
Äldrepolicyn att omfatta åldrarna > 65, dvs äldre och äldre äldre. 

Yngre äldre syftar generellt till personer 65 - 79 år medan personer över 80 år betraktas som 
äldre äldre. 

Enligt socialtjänstlagen ska kommuner erbjuda stöd och hjälp till äldre som är i behov av 
insatser. Kommunerna ska inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som behöver 
särskilt stöd (särskilt boende) och erbjuda hemtjänst till de som är i behov av stöd och hjälp i 
hemmet 
Stenungsundsområdet har från mitten av 50-talet vuxit från att vara flera småkommuner till att 
bli en kommun med pendelavstånd till storstaden Göteborg. En stark inflyttning på grund av bl a 
etableringen av kemiindustrin fick Stenungsund att bli en kommun med ung befolkning som nu 
har växt till en kommun som statistiskt liknar en medelkommun i Sverige. 

Den medicinska utvecklingen samt en förbättrad allmän ekonomi har lett till bättre hälsa och 
längre levnadstid. Medellivslängden år 2020 var för kvinnor 84,3 år, medan männens 
medellivslängd var 3,7 år kortare, 80,6 år. 

Samtidigt som äldre personer får bättre hälsa och längre livslängd, lever vi länge med sjukdomar 
och de socioekonomiska skillnaderna ökar. Framöver står vi inför två stora utmaningar, den 
demografiska utvecklingen med allt fler äldre och de ökande inkomstskillnaderna bland dessa 
äldre. (Källa: Nationella Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL på uppdrag av 
utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen S2015:03) 
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Stenungsund har en allt större andel äldre som är pigga och aktiva, men också äldre äldre som 
behöver stöd och hjälp varför samverkande resurser behövs i välfärds-samhället. Äldre anses 
inte som en homogen grupp. Intressen och aktiviteter samt sociala nätverk varierar från person 
till person. Ökad ålder innebär ofta ett minskat socialt nätverk och minskad mobilitet. 

Ett aktivt och hälsosamt åldrande ger utmärkta möjligheter både för individer och för samhället 
som helhet. En ökning av aktiva år med bibehållen god hälsa har potential att tillåta att fortsätta 
arbeta i fler år men också att resa, lära sig nya saker och ha en aktiv och meningsfull fritid.  

Kollektivtrafik  

Med fler äldre som bor kvar hemma ökar behovet av en mer flexibel och anpassad 
kollektivtrafik. Boende i ytterområden kan av olika orsaker inte ha tillgång till bil, varför 
möjligheten till en mer anpassad kollektivtrafik bör ses över.  

Utbildning, kompetens, digital välfärd 

Välfärdsberedningen anser det vara av yttersta vikt att de många forskningsprojekt om åldrande 
som pågår följs upp inom kommunen och ger kunskap till politiker, utförare och brukare.  

Välfärdstekniken med digitala satsningar förväntas ge ökad livskvalitet för de äldre och förbättra 
arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen. Tekniken i sig är inte ensam lösning på bättre 
vård och IT kunskapen är i mycket en generationsfråga, vilket gör det viktigt att följa de många 
forskningsprojekt som pågår. En strategi för teknisk utveckling i kommunen bör vara vägledande 
för arbetet.  

En väl utbildad tillsvidareanställd heltidspersonal som erbjuds möjligheter till kompetenshöjning 
är ett måste för framtida rekrytering. Kommunen bör satsa på att höja status och antal sökande 
till vårdutbildning och framtida yrkesarbete. En väl förankrad personalstrategi underlättar den 
framtida planeringen. 
Boende 
För de flesta äldre personer är det viktigt att kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt, 
trots begränsningar orsakade av sjukdomar och hög ålder. För att kunna bo i eget boende 
kanske man måste byta bostad och kommunen bör därför planera för mindre bostäder, sociala 
träffpunkter/gemenskap, god tillgänglighet, service m m. En inventering av nuvarande boenden 
samt en plan för framtida bostäder inkl särskilda boenden bör snarast tas fram. 

Eftersom många känner sig trygga i sitt kända närhetsområde, bör man planera för särskilda 
äldreboenden i alla kommundelar. En lokalresursplan bör utarbetas. 
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Prioriterade områden 

Äldreomsorgen 

• Kontaktsamtal av biståndsbedömare, eller annan av kommunen utsedd personal, ska 
erbjudas alla som fyllt 70 år och därefter uppföljande kontakt vart femte år. En första 
kontakt kan tas med t ex brev och en senare uppföljning med personlig kontakt för de 
som så önskar. 

• Det behöver skapas fler platser i anpassade boenden runt om i kommunen. 
• Antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare ska inte vara fler än att den enskilde 

kan lära känna alla. 
• Palliativ och geriatrisk kompetens ska finnas på alla vårdboenden. 
• Den palliativa vården ska i samverkan med regionen utvecklas för att garantera alla en 

värdig vård i livets slutskede. 
• Insatserna ska anpassas till omsorgstagarens individuella behov. 

 
Digitalisering 
 

• Kommunen ska intensifiera arbetet med digitalisering inom äldreomsorgen som kan vara 
av mervärde för brukare och personal. 

• Digitalisering får inte ersätta personlig kontakt. 
 
Ofrivillig ensamhet 
 

• En långsiktig strategi för stöd till ofrivillig ensamhet ska tas fram i samverkan med 
pensionärsrådet, folkhälsorådet, kulturförvaltningen m fl. 

• Kommunen ska erbjuda träffpunkter för äldre, i samverkan med civilsamhället, med en 
variation av aktiviteter runt om i kommunen. 

 
Personal och kompetens 
 

• Välutbildad och vidareutbildad personal inkl chefsstödjande insatser är basen för 
verksamheten. 

• Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska 
uppgifter. 

• All personal inom omsorgen måste kunna kommunicera på svenska i tal och skrift. 

Anhöriga 

• Kommunen ska ha ett väl fungerande anhörigstöd. Det ska finnas tydlig information 
kring vilket stöd anhöriga har rätt till. 

 

218



Sammanfattning 

Välfärdsberedningen har efter att ha granskat Äldrepolicy 2012 kommit fram till att 
ovanstående områden enl Äldrepolicy 2022 - 2026 bör prioriteras. 

 

Välfärdsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att anta Äldrepolicy 2022 - 2026  

- att policyn ska revideras varje mandatperiod. 

 

Stenungsund i juni 2022 

Välfärdsberedningen  
Kommunfullmäktige  
Stenungsunds kommun 
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Äldrepolicy med fokusområden 

Typ av dokument 
Policy 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
KF 2012-04-10 § 67 Dnr 0660/10 

Dokumentägare 
Beredningen Vuxna och 
Äldre 

Giltighetstid 
Ses över varje 
mandatperiod 

Reviderad 
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Om äldrepolicyn 
 
Äldrepolicy för Stenungsunds kommun är en viljeyttring och ett styrmedel ur 
kommunfullmäktiges perspektiv. Äldrepolicyn beskriver kommunens vision, ledord och 
värdegrund för äldreomsorgen. Olika fokusområden kommer efter hand att komplettera 
policyn. 
 
För att få en helhetsbild av vård- och äldreomsorgen krävs att läsaren tar del av nationella 
styrdokument, årlig verksamhetsplan, uppföljningar och utvärderingar. Lagstiftning som 
exempelvis socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, påverkar i allra högsta grad 
utformningen av vård- och äldreomsorgen, men behandlas inte här. 
 
Äldrepolicyn ska användas i kommunstyrelsens och utskottens planeringsarbete såväl som av 
förvaltningens professionella utövare på alla nivåer när de utformar det lokala välfärdsarbetet. 
Det är viktigt att policyn används i så stor utsträckning som möjligt i styrprocessens centrala 
dokument; budget, delårsbokslut och årsredovisning. 
 
I policyn ingår fokusområden, som vart och ett ska utredas i separat ordning. Varje 
fokusområde skall undersöka hur det ser ut i Stenungsunds kommun idag och ta reda på vad 
aktuell lagstiftning säger är möjligt inom det angivna området. Med dessa förutsättningar ska 
politisk ställning utryckas för varje fokusområde. Om beredningen önskar kan fokusområdena 
även inbegripa en medborgardialog. Varje fokusområde skall behandlas i kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige. 
 
Policyn och fokusområdena skall ses över och utvärderas varje mandatperiod.  
 
Förutsättningarna för planens genomförande styrs slutligen av de resurser som fastställs i 
Stenungsunds kommuns årliga budget. 

Demografiska förutsättningar 
 
En viktig utgångspunkt för den framtida omsorgen och vården av äldre är vilka behov som 
kan komma att uppstå i framtiden. Behov av vård och omsorg är oftast störst i de högre 
åldrarna. I de högre åldrarna, d.v.s. de över 90 år beskriver prognosen en 50 procentig ökning 
av de äldre 2015 jämfört med 2010. Totalt i åldrarna 65 år och uppåt, ser man en 20 procentig 
ökning för samma period. 
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Vision, ledord och värdegrund på nationell nivå 
 
Regeringens vision 
Målet för äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället 
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med ett bibehållet oberoende, bemötas med 
respekt och ha tillgång till god vård och äldreomsorg. 
 
Regeringens ledord 
Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är ledord för regeringens äldrepolitik. 
 
Nationell värdegrund 
Omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. 
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Vision, ledord och värdegrund för Stenungsund 
 
 
 
 

Visionen gäller för alla möten i organisationen, med omsorgstagare och alla andra vi möter. 
Visionen ger bilden av en organisation där alla alltid tar eget ansvar för att göra sitt bästa och 
alltid vilja omsorgstagarna väl. 

 
 
 
 
Om mötet är det centrala i det vi gör så är kunskap och omtanke ledstjärnor som vägleder oss 
i mötet. Våra tjänster och våra möten bygger på respekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdegrunden anger vad det är som skall vara vägledande och känneteckna god vård och 
äldreomsorg. Den ska därför ses som en utgångspunkt vid varje möte samt vid utveckling av 
förhållningssätt och arbetsmetoder. 
  

Vision 
Alltid bästa möjliga möte, så att medborgarna i Stenungsunds kommun kan åldras i trygghet 
och med bibehållet oberoende 

 

Ledord 
Kunskap och omtanke 
 

Värdegrund 
 

• Vi utgår från en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och 

har lika värde 

• Vi har tilltro till varje människas förmåga och vilja att se sina egna behov och ta ansvar 

för sitt eget liv 

• Vi ser människan utifrån en helhetssyn, där nuvarande situation och tidigare 

livserfarenhet skall respekteras 

• Alla har samma rätt till ett tryggt och värdigt liv 

• Vårt möte bygger på respekt för människans självbestämmande, integritet och 

människovärde oavsett omfattning av vård och äldreomsorg 
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Bilaga 
Att bli äldre i Stenungsunds kommun – fokusområden 
 
Om fokusområden 
Varje fokusområde kommer att behandla följande: 
 

- Hur ser det ut idag i Stenungsund? 
 

- Vad säger nuvarande lagstiftning? 
 

- Vilken är beredningens politiska hållning? 
 

Trygghet och säkert åldrande 
Fokus: Möjlighet till gemensamt boende med maka/make eller samboende. 
Fokus: Möjlighet till trygghetsboende i Stenungsund. 

 
Anhöriga och deltagande 
Fokus: Med anledning av ändringen i Socialtjänstlagen 2009 skall stödet till anhöriga i 
Stenungsund ses över. 

 
Hälsa och livskvalitet 
Fokus: Möjlighet att införa förebyggande servicetjänster för att minska antalet fallolyckor i 
hemmet. 
 
 
Aktivt och meningsfullt liv 
Fokus: Möjlighet till utomhusvistelse och promenader om så önskas. 
Fokus: Möjlighet till mötesplatser med tillgång till it. 
 
 
Personal och kompetens 
Fokus: Möjlighet till säkerställande av goda arbetsförhållanden och arbetsmiljöer. 
Fokus: Möjlighet till kompetensutveckling. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2006/234
2022-09-27

 
Erik Rokke Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Avslut för planarbete detaljplan Kyrkeby 1:27 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planarbete på Kyrkeby 1:27.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 13 januari 2009 beslutade samhällsbyggnadsutskottet att bevilja ansökan om plantillstånd 
för ändring av detaljplan för att möjliggöra cirka tre villatomter på fastigheten. Detaljplanen 
var ute på samråd hösten 2010. Tekniska myndighetsnämnden, Länsstyrelsen och 
Trafikverket yttrade sig om för höga bullernivåer för byggnation av bostäder. Arbetet med 
detaljplanen har därefter varit vilande.  
 
I samband med ny uppstart av detaljplanearbetet för Kvarnhöjden har förvaltningen haft 
dialog med fastighetsägaren gällande om intresse finns att driva detaljplanearbetet för 
Kyrkeby 1:27 parallellt. Kommunen skulle då kunna få ett mer samlat grepp om de båda 
detaljplaneområdena och samordna utredningar. För att inte försena tidplanen för 
Kvarnhöjden begärde förvaltningen in besked senast den 4 juli 2022 om Kyrkeby 1:27 ville 
återuppta planarbetet. Återkoppling från fastighetsägaren uteblev varför planarbetet föreslås 
avslutas.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2006/234
2022-09-27

Fastigheten Kyrkeby 1:27, Jörlanda, markerat i rött 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet gäller ett avslag av begäran om planbesked är ärendet av administrativ karaktär 
och medför inte några konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger  
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
erik.rokke@stenungsund.se 
marita.hjelm@hjelm.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/295
2022-10-03

 
Carina Petersson Till kommunfullmäktige 
Enhetschef miljö 
 
 
Revidering av taxa enligt miljöbalken, bilaga 1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1 i taxa enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige den 8 juni 2022 § 117.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta taxa enligt miljöbalken. Taxan börjar 
gälla från och med den 1 januari 2023. Förvaltningen har noterat ett skrivfel i den antagna 
taxans bilaga 1 - avgift för ansökan, anmälan och tillsyn. Skrivfelet avser uträkning av fast 
avgift, där avgiften grundar sig på antal timmar.  

Den fasta avgiften var i bilaga 1 felaktigt uträknad med en timavgift av 920 kronor enligt nu 
gällande taxa. Korrekt timavgift ska vara 1143 kronor enligt beslut den 8 juni 2022. Utöver 
rättning av skrivfelet har mindre layoutförändringar gjorts för att förtydliga och öka 
läsbarheten i bilaga 1.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör följande mål i Agenda 2030: 

• mål 2 ingen hunger,  
• mål 3 god hälsa och välbefinnande,  
• mål 6 rent vatten och sanitet för alla 
• mål 7 hållbar energi för alla,  
• mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur,  
• mål 11 hållbara städer och samhällen,  
• mål 12 hållbar konsumtion och produktion,  
• mål 13 bekämpa klimatförändringarna,  
• mål 14 hav och marina resurser  
• mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/295
2022-10-03

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Taxa enligt miljöbalken – Bilaga 1 - Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
carina.petersson@stenungsund.se 
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Timavgift 2022: 1143 kronor

Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 5 personekvivalenter som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

7 8001

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för fler än 5 men upp till 25 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. I de fall 
fler än en fastighet ansluts utgår en halv avgift per 
tillkommande hushåll. 

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

7 8001

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 10 men upp till 25 
personekvivalenter på samma fastighet som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

10 11430

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för mer än 25 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

3 3429

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag 
av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

2 2286

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp 
till 5 borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att skydda människors hälsa eller miljön och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

3 3429

Taxebilaga 1  - Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om tillstånd till inrättande av värme-
pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten avsedd för fler än 5 
borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur 
inom område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 11 § 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

6 6858

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

4 4572

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område 
med detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd,
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta.

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som annars 
används av många människor.

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Handläggning av anmälan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 
internationell skola.

38 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt miljö-
prövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter 
med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) 
om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit 
tillsynen till kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 
26 § miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25 
personekvivalenter.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 
särskild uppmärksamhet och som som inte 
omfattas av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 
eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder 
och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar 
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller 
som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av  brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer 
mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vatten-förorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

3 3429

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-verkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 
2 kap 31 § p 5  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

3 3429

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och 
rörledningar.

3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot mark- 
och vatten-förorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

3 3429

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 
och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd mot mark- och vatten-
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 
26 kap 3 § miljöbalken, 
2 kap 31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 
mer.

14 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthus-gaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Rapport om det under någon del av ett kalenderår 
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en 
stationär anläggning eller i en mobil utrustning 
som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller 
enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-
förordningen om f-gaser. 

15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 517/2014, 
förordning (EG) nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 
för laboratorie- och analysarbeten som betraktas 
som viktiga enligt bilagan till Kommissionens 
förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 1005/2009, 
förordning (EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde 
som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 
2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel 
(NFS 2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som 
inte är lämplig att plöja men som kan användas till 
slåtter eller bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan

Handläggning av anmälan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka 
ut.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 
st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som gäller 
fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en 
sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning och 
viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 
st p 2b 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) i lydelsen som gäller 
fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ 
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har 
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av 
vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

 Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter (NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn

Tillsyn

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av 
PCB-produkt i byggnader och anläggningar och 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

17 b § förordningen (2007:19) 
om PCB m.m.

Timavgift

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2

18 § förordningen (2007:19) om 
PCB m.m.

Timavgift

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Förordningen (2007:19) om 
PCB m.m., 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 
och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 1223/2009, 
2 kap 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor som 
inte innebär utsläppande på marknaden, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden.

2 kap 31 § p 5 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan

Handläggning av anmälan

Tillsyn

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § 
samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift

Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som 
inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ samt 26 kap 3§ 3 st 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken 8 9144

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter meddelade 
med stöd av 7 kap 22 § 
miljöbalken. 

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden 
för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet  av ett område eller föremål som omfattas 
av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 
7 kap 7 § miljöbalken, 
9 §  förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Prövning av ansökan
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut 
om tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter,
7 kap 7 § miljöbalken, 
9 §  förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 
§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter meddelade 
med stöd av 7 kap 22 § 
miljöbalken. 

Timavgift

Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, 
strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn 
över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § 
miljötillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljöbalken,  
2 kap 32 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  
annan markanvändning i jordbruket och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 8 § p 7  samt 1 kap 19 och 
20 §§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan

Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador.

28 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 
omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och andra 
miljöskador om skadorna har orsakats av en 
verksamhet eller åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 och p 4 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13), 
26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera 
avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken 2 2286

Ansökan om tillstånd för en fastighetsinnehavare 
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken 3 3429

Tillstånd för eget omhändertagande av eget slam 
från avloppsanläggning eller uttjänt 
fosforfiltermaterial

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Tillstånd för kompostering av latrin på fastigheten 9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Ansökan om uppehåll i hämtning eller befrielse 
från skyldighet att lämna avfall till kommunen 
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

2 2286

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 
10 § avfallsförordningen och från att brännbart 
avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat 
avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen 

3 kap 15 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614)

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP 
Handläggning av anmälan

Tillsyn
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Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat 
avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 §MB

5 kap. 15 § avfallsförordningen 
(2020:614)

1 1143

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare, befrielse från hämtning av 
avfall.

9 kap. 2 § avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter 
om avfallshantering.

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) 

Timavgift

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Handläggning av anmälan

Tillsyn
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/314
2022-09-27

 
Clara Svensdotter Till kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare 
 
 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts 
kommuner 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet gällande fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orust 
kommun.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tjörns och Orusts kommuner har gemensamt tagit fram en fördjupad översiktsplan för havet. 
Översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt inom 
ämneskategorierna Natur och kultur, Frilufts och besöksnäring, Maritima näringar, 
Transporter samt Totalförsvar. Det övergripande syftet med planen är att stärka kommunernas 
planerings- och utvecklingsarbete i kusten och havet.  

Inom svenskt territorialhav överlappar kommunernas planområde i kustzonen med svenskt 
havsplaneområde. Den fördjupade översiktsplanen för Tjörns och Orusts kommuner beskriver 
hur man förhåller sig till den statliga havsplaneringen för området och därmed möjligheter att 
samspela i tidigt skede även i den nationella havsplaneringen.  

Stenungsunds kommun har tagit del av förslaget till fördjupad översiktsplan för Tjörns och 
Orusts kommuner i både samrådsskedet och vid utställning. Stenungsunds kommun lämnade 
ett yttrande i ärendet i samband med samrådet och har nu åter möjlighet att yttra sig. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den svenska havsplaneringen ingår i EU:s ramdirektiv för havsplanering. Havsplaneringen 
redovisar områden av riksintresse och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. 
Genom havsmiljöförordningen definierar Havs- och vattenmyndigheten vad som 
kännetecknar god miljöstatus och miljökvalitetsnormer. Havsplaneringen ska stödja 
genomförandet av havsmiljöförvaltningen samt genom planeringen främja god miljöstatus.  

Kustkommunernas samverkan inom vattenförvaltningen sker idag inom vattenrådet för 
Bohuskusten, Bohuskustens vattenvårdsförbund och 8+fjordar. Inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund finns ett mellankommunalt arbete för hur kustzonen ska kunna utvecklas 
på ett hållbart sätt för framtiden. Arbetet med kust- och havsplaneringen på Tjörn och Orust 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/314
2022-09-27

utgår från Havs- och vattenmyndighetens övergripande mål för havsplaneringen som är att 
bidra till god havsmiljö och hållbar tillväxt. 

Stenungsunds kommun har tagit del av förslaget till fördjupad översiktsplan för Tjörns och 
Orusts kommuner i både samrådsskedet och vid utställning. Stenungsunds kommun lämnade 
ett yttrande i ärendet i samband med samrådet och står fast vid kommunens tidigare yttrande.  
 
Bedömningen är att förslaget till större delen stämmer överens med den dialog och de 
samarbeten som finns inom 8+fjordar i frågor om natur och kultur samt KUSTO, 
kustkommunernas infrastrukturplanering i trafikfrågor.   
 
Det finns risk att förslaget som berör det geografiskt utpekade området för utveckling av 
marin energi, R9, vid Svanesund kan ha en negativ påverkan på havsmiljön. En sådan 
anläggning vid Svanesund kan komma att påverka strömhastigheten i det redan känsliga 
området. Det finns i dagsläget problem med syrebrist och bottendöd vilket riskerar att 
förvärras ytterligare vid etablering av en sådan anläggning som föreslås. Stenungsunds 
kommun anser att den föreslagna åtgärden är olämplig och att förslaget motverkar det 
mångåriga arbetet inom 8+fjordar som går ut på att återupprätta den ekologiska balansen i 
kustområdet. 
 
Ytterligare ett medskick från Stenungsunds kommun är att på ett övergripande plan se över 
möjligheterna till att utveckla laddinfrastruktur för olika typer av fartyg. Frågan hanteras 
lämpligtvis på en regional nivå och med ett mellankommunalt perspektiv inom den fysiska 
planeringen. Frågan kan också kopplas ihop med de utpekade transportstråken inom den 
regionala strukturbilden för kustzonen.  
 
Stenungsunds kommun har inga ytterligare synpunkter till förslaget till fördjupad 
översiktsplan för havet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet är av administrativ karaktär och medför inga direkta konsekvenser för barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör följande mål: 

• 7, Hållbar energi för alla 
• 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
• 11, Hållbara städer och samhällen 
• 14, Hav och marina resurser 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner 
Utställningshandling, Fördjupad översiktsplan (FÖP) för havet i Tjörn och Orust kommuner 
Yttrande över FÖP Hav Tjörn Orust KS Stenungsund ordförandebeslut 
 
  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
clara.svensdotter@stenungsund.se 
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Yttrande Dnr KS 2020/314
2022-09-14

 
Clara Svensdotter   
Samhällsplanerare 
 
 
 
 
 
 
 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts 
kommuner 
 
Stenungsunds kommun har tagit del av förslaget till fördjupad översiktsplanen för Tjörns och 
Orusts kommuner i både samrådsskedet och vid utställning. Stenungsunds kommun lämnade 
ett yttrande i ärendet i samband med samrådet och står fast vid kommunens tidigare yttrande.  
 
Bedömningen är att förslaget till större delen stämmer överens med den dialog och de 
samarbeten som finns inom 8+fjordar i frågor om natur och kultur samt KUSTO, 
kustkommunernas infrastrukturplanering i trafikfrågor.   
 
En farhåga är dock att förslaget som berör det geografiskt utpekade området för utveckling av 
marin energi, R9, vid Svanesund kan ha en negativ påverkan på havsmiljön. En sådan 
anläggning vid Svanesund kan komma att påverka strömhastigheten i det redan känsliga 
området. Det finns i dagsläget problem med syrebrist och bottendöd vilket riskerar att 
förvärras ytterligare vid etablering av en sådan anläggning som föreslås. Stenungsunds 
kommun anser att den föreslagna åtgärden är olämplig och att förslaget motverkar det 
mångåriga arbetet inom 8+fjordar som går ut på att återupprätta den ekologiska balansen i 
kustområdet. 
 
Ytterligare ett medskick från Stenungsunds kommun är att på ett övergripande plan se över 
möjligheterna till att utveckla laddinfrastruktur för olika typer av fartyg. Frågan hanteras 
lämpligtvis på en regional nivå och med ett mellankommunalt perspektiv inom den fysiska 
planeringen. Frågan kan också kopplas ihop med de utpekade transportstråken inom den 
regionala strukturbilden för kustzonen.  
 
Stenungsunds kommun har inga ytterligare synpunkter till förslaget till fördjupad 
översiktsplan för havet.  
 
 
 

Sektor samhällsutveckling
473 80 Henån 

Skickas via e-post till 
samhallsutveckling@orust.se 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
 
Olof Lundberg (S)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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  Planbeskrivning 

Fördjupad översiktsplan för havet 
i Tjörns och Orusts kommuner 
UTSTÄLLNINGSHANDLING 

Projektledning och arbetsgrupp 
Planering 
Karin Löfgren, Tjörns kommun 
Tove Nilsson och Charlotte Brännström, Orust kommun 

Miljö 
Ulrika Marklund, Orust kommun 
Emma Johansson, Tjörns kommun 

Näringsliv 
Anna Aldegren, Tjörns kommun 
Ronny Svensson, Orust kommun 

Konsulter 
Jesper Adolfsson (process och planering), Nya planer AB 
Jakub Dvorak och Hannah Schramm (GIS - samrådshandling), AFRY 
Sandra Olsson, Anna Nordlöv & Emma Ahlin (GIS & digital handling - 
utställningshandling), Sweco 
Josefin Wildstam (MKB), Sweco 

Projektgrupp 
En bred projektgrupp med representanter för olika intresseområden och med olika 
kompetenser inom Tjörn och Orust kommuner har medverkat i arbetet. 

Styrgrupp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun. 
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Sammanfattning - grunddragen i användningen av 
havet 
Denna fördjupade översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner beskriver 
rekommenderad vattenanvändning med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna 
Natur och kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. Det 
övergripande syftet är att, i samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka 
kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet. 

Natur och kultur 
Havet vid Tjörn och Orust rymmer stora naturvärden och artrika miljöer. Natur
värdena är grunden för marin utveckling och naturen ska förvaltas och värderas som 
en förutsättning för människans välbefinnande likväl som ett eget värde utifrån 
växters och djurs behov. En orörd naturkaraktär kan skapa miljöer som bidrar till de 
kustnära områdenas karaktär och attraktionskraft. Att värna de starka traditioner och 
betydande kulturvärdena kopplat till hav, kust och skärgård som finns på Tjörn och 
Orust bidrar till en förstärkt lokal och regional identitet och till besöksnäring. 

- 

Översiktsplanens inriktning är att stå fast vid de befintliga områdesskydden. Dess
utom anges områden där all användning ska visa särskild hänsyn till områdenas höga 
naturvärden i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens havsplan. 

- 

Friluftsliv och besöksnäring 
Turismnäringen är en mark- och vattenkrävande näring som är beroende av god 
kommunal infrastruktur, vackra och rena miljöer att vistas i, intressanta sevärdheter  
samt god service och tillgänglighet. Översiktsplanen och rekommendationerna avser 
att skapa förutsättningar för människors tillgänglighet till havet för friluftsliv och 
besöksnäring. I planeringen behöver hänsyn tas till behoven av tillgänglighet för både 
människor och båtar. Vissa områden, exempelvis områden med höga naturvärden 
kan å andra sidan behöva fredas från båttrafik. 

Maritima näringar 
Att hantera livsmedel från havet har en lång tradition på Tjörn och Orust. Att nyttja 
den tradition och erfarenhet som finns och kombinera den med dagens kunskap om 
havet, liksom med kringverksamheter kopplat till exempelvis besöksnäring och gröna 
näringar gör vattenbruk och marina livsmedel till områden med betydande ut- 

vecklingspotential. Samverkan mellan vattenbruk, beredningsindustrin, yrkesfiske och 
förnybar energiproduktion ska eftersträvas och den lokala kopplingen till råvaror och 
kringverksamheter främjas. 

Det finns två typer av rekommendationer avseende nya områden för vattenbruk; 
musslor och ostron samt alger. Generellt ska vald placering för vattenbruk ha en god 
vattenomsättning och en bottentyp med låg sedimentation för att minska en negativ 
lokal miljöpåverkan. Det är viktigt att det finns tillgång till vägar, bryggor och 
biutrymmen på land för att hantera skörd och underhåll av anläggningen. 
Exploatering av områden med hög biodiversitet såsom ålgräsängar ska undvikas helt. 
Områden och objekt med kulturhistoriskt värde ska också undvikas. När det gäller 
Stigfjorden och delvis också Käringöfjorden måste en eventuell fortsatt utveckling av 
musselodling och annan vattenbruksverksamhet ske med stor hänsyn till de mycket 
stora naturvärdena. 

Kommunernas mandat för styrning av fisket är begränsat men Tjörn och Orust vill 
med översiktsplanen och rekommendationerna tydliggöra sin viljeriktning och in
sikten om att yrkesfisket innehåller både en miljöpåverkan och ett stort värde för 
kommunerna. Rekommendationerna innehåller därför en hänsyn till det befintliga 
yrkesfisket i utsjön, hänsyn till befintliga fredningsområden och en avsikt om att ut
reda ytterligare fredningsområden för fiskebegränsningar. 

- 

- 

Två områden anges som lämpliga att pröva för utveckling av marin energi, en för 
vindbruk och en för strömkraft. 

Transporter 
Tjörn och Orust vill med översiktsplanen och rekommendationerna dels säkerställa 
de farleder som behövs för sjöfartens framkomlighet och dels möjliggöra en för
bättring av infrastrukturen både för landtransporter och sjötransporter. Antalet in
vånare på både Tjörn och Orust förväntas öka i framtiden vilket riskerar ytterligare 
trafikbelastning på Tjörnbron. En ny reguljär färjeförbindelse för persontrafik som 
avlastar befintlig bro framstår som en nödvändighet för att utveckla Tjörn som en del 
av Göteborgsregionen. En sådan måste därför prioriteras. Förbindelsen kan beroende 
på utformning och placering underlätta för en effektivare pendling med kollektivtrafik 
och minska fordonstrafikens negativa miljöpåverkan. 

- 
- 

Orust, Tjörn och Stenungsund verkar tillsammans för att få en ny broförbindelse 
mellan Orust och fastlandet och E6:an för att inte vara beroende av trafiksituationen 
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på Tjörn och ett reservat för en förbindelse norr om Svanesund har lagts in i över
siktsplanen. En sådan förbindelse skulle ha stor betydelse för både Tjörn och Orust 
då den förväntas bidra till avlastning av trafiken på väg 160 via Tjörnbroarna. 

- 

Konsekvenser 
Till den fördjupade översiktsplanen hör en konsekvensbeskrivning. En översiktsplan 
bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan vilket medför 
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med en 
miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. Även de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna har beskrivits men på ett översiktligt sätt. 

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget jämföras med ett så kallat nollalternativ, 
vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i 
detta fall att nu gällande översiktsplaner för Tjörn och Orust fortsätter att gälla och 
att detta planförslag inte genomförs. Då en stor del av havsområdet inte är planlagt i 
nuvarande översiktsplaner bedöms utvecklingen av havsområdet ske mer slump
mässigt i nollalternativet, jämfört med planförslaget. 

- 

Konsekvenserna har bedömts med avseende på miljöaspekterna: Naturvärden, 
Kulturmiljö, Landskapet, Friluftsliv samt Hälsa och säkerhet. 

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 
beroende av varandra. En åtgärd kan vara till exempel socialt hållbar, utan att vara 
hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma 
långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Några av åtgärderna i planen leder till en viss miljöpåverkan men planförslaget be
döms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Tjörn och Orust. De åtgärder 
som bedömts ge störst påverkan på miljön är åtgärder för transporter (broförbindelse 
och färjeförbindelse). Dessa bedöms som mest ge måttliga konsekvenser för natur
värden. För övriga miljöaspekter bedöms dessa åtgärder ge små till positiva 
konsekvenser. De positiva konsekvenserna uppstår för hälsa och säkerhet då de inne
bär en avlastning av befintlig transportinfrastruktur i området och bättre spridning av 
utsläpp till framför allt luft, samt för friluftslivet till följd av att områden tillgänglig
görs. I övrigt bedöms de föreslagna åtgärderna i planen inte medföra mer än små 
negativa konsekvenser för någon miljöaspekt. 

- 

- 

- 

- 

Översiktsplanen bedöms också stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och 
nationella miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i samband med tillståndsan
sökningar för föreslagna åtgärder. 

- 

I planförslaget är användningen av vattenområdet mer anpassat till de förutsättningar 
som finns, vilket bidrar till en positiv påverkan på flera av aspekterna, jämfört med 
nollalternativet. Genomförandet av planen bedöms också leda till en ökad samverkan 
mellan Tjörn och Orust med avseende på kusten och havet, jämfört med noll
alternativet, vilket också har betydelse för en hållbar vattenanvändning och minskad 
miljöpåverkan i området. 

- 
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FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAVET I 
TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 

Rekomendationer i karta 
R1 - Områden med särskild 
hänsyn till naturvärden 

R2 - Områden för fritidsbåtsliv 

R3 - Områden för friluftsliv och 
rekreation 

R4 - Områden för motorsport 

R5a - Giltiga tillstånd för mussel-
och ostronodlingar 

R5b - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende musslor och 
ostron 

R5c - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende alger 

R6a - Områden för yrkesfiske 

R6b - Hamnar för yrkesfiske 

R7a - totalt fiskeförbud 

R7b - totalt fiskeförbud 
undantaget handredskapsfiske 
från Orust och fastlandet 

R7c - fiskeförbud för torsk, kolja 
och bleka hela året. Tillåtna 
redskap är handredskap, 
skaldjursburar, musselskrapor. 

R8 - Utredningsområde för 
utökad fiskefritt område 

R9a - inom utpekat område är 
kommunerna positiva till att 
produktions- och 
testanläggningar för vågkraft och 
strömkraft prövas 

R9b - inom området får 
testanläggningar för vindbruk 
prövas 

R10 - Område för sjöfarts rörelser. 
(Rekommendationen redovisas 
även utanför kommungränserna 
för läsbarhetens skull.) 

R11 - Reservat för ny fast 
vägförbindelse 

R12 - Reservat för ny 
färjeförbindelse 
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1 Bakgrund - havet som ekonomisk resurs 
Så sent som på 1950-talet var jordbruket dominerande näring, men även fiske och 
sjöfart var betydande näringar i kustsamhällena. Dessa basnäringar har i princip 
försvunnit, år 1998 fanns 130 fiskare med yrkesfiskelicenser på Tjörn och Orust och 
2013 fanns 85, men den maritima traditionen är stark och med tiden har nya 
aktiviteter kopplat till havet och dess resurser utvecklats. När det gäller näringar 
kopplat till havet är sjötransporter, fritidsbåttillverkning, olika serviceverksamheter 
samt turism sådant som utvecklats under senare år, men totalt sett är det inom 
utbildning, vård, bygg och handel som yrkena finns idag. 

Idag präglas näringslivet på Tjörn och Orust av småskalighet och det finns över 4 000 
företagare och drygt 10 000 arbetstillfällen inom kommunerna. Merparten av 
företagen har mellan en och tio anställda. Den största arbetsgivaren, utöver 
kommunerna, är Wallhamn AB på Tjörn med nästan 200 anställda. Wallhamn AB är 
landets största privatägda hamn med import och export av fordon som 
kärnverksamhet. 

Båtbyggandet svarar fortfarande för mer än hälften av industriarbetstillfällena inom 
Orust. Huvuddelen av Sveriges export av segelbåtar kommer från Orust som är ett 
centrum för fritidsbåtar, från produktion till eftermarknad. Turismen på Tjörn och 
Orust har fortsatt att utvecklas och håller på att bli en viktig näringsgren som syssel
sätter många småföretagare vilket även avspeglas i ett ökat antal gästnätter i båt
hamnar, vandrarhem och hotell. Infrastrukturen för besöksnäringen är delvis väl ut
byggd och här finns bland annat campingplatser, hotell- och konferensanläggningar 
med helårsaktiviteter, restauranger, golfbanor samt några av Västkustens mest väl
besökta gästhamnar. De stora natur- och kulturvärden utgör viktiga förutsättningar 
för en fortsatt utveckling av en livskraftig turistnäring. 

- 
- 

- 

- 

Sjöfart och turism har en utvecklingspotential förutsatt att man kan möta framtida 
utmaningar kring miljöpåverkan och konflikter om utrymmet utmed kusten. Gällande 
marina livsmedel som fisk och skaldjur så växer efterfrågan samtidigt som de vilda 
bestånden överutnyttjas och många lokala fiskbestånd har försvunnit. I detta 
perspektiv är det svårt att se att en fiskenäring kan växa genom att öka uttaget av fisk 
ur havet. Potentialen för tillväxt på lokal nivå ligger i stället i att skapa ett högre värde 
för den mängd råvara som fiskas genom till exempel förädling samt högre grad odlad 
råvara. Även nya livsmedel som sjöpung och alger kan spela en roll här. 

Även om det inte finns någon havbaserad energi på Tjörn eller Orust idag så är det 
ett utvecklingsområde som påverkas av internationella och nationella satsningar på 
förnybar energi och ett område som förväntas öka i omfattning de kommande åren. 
Teknikföretag som tillverkar vindkraft till havs, vågkraft, tidvattenkraft och annan 
havsbaserad energi kommer att se ökad tillväxt. Men det är inte nödvändigtvis en ut
byggnad av kommersiell marin energiproduktion i närområdet som ligger till grund 
för sådana framgångar utan exempelvis möjligheten att agera testbädd för nya typer 
av produktion till exempel våg-, tidvatten- och bioenergi. - 

- 

Mot denna bakgrund bör det finnas en god tillväxtpotential för de maritima 
näringarna på Tjörn och Orust. Det finns många samhällen som har mycket att vinna 
på att återta havet som en lokal resurs och arbetsmarknadsbas. Frågan är hur havs
baserad bioteknik, förnyelsebar energi, vattenbruk och turism ska kunna utvecklas 
och bidra till både en ökad livskvalitet på relativt kort sikt och en hållbar tillväxt på 
lång sikt. 

- 

Klarar vi denna balansgång har vi ett hållbart brukande av kust och skärgård framför 
oss. Den grundläggande utmaningen för en bredare satsning på de maritima 
näringarna ligger i att kunna förstå synergier och konflikter mellan anspråk. I det fort
satta arbetet är det avgörande att kartlägga framtida anspråk och krav hos de växande 
näringarna, planeringsarbete spelar här en viktig roll i att identifiera behov och 
lämpliga avgränsningar. 

- 
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2 Syfte 
Översiktsplanen ska fungera som underlag för kommande gemensamma avvägningar 
och inriktningar. I uppdraget ligger att studera förutsättningarna på ett mångsidigt sätt 
men också att ur ett översiktligt perspektiv föreslå en utveckling som uppfyller 
målsättningarna om ett hållbart och attraktivt kust- och havsområde. Översiktsplanen 
beskriver och analyserar förutsättningar men för även resonemang kring långsiktiga 
övergripande mål samt strategier för hur havets och kustens strukturer bör utvecklas. 
Det övergripande syftet har varit att, i samverkan på både tjänstemanna- och 
politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och 
havet. Kommunerna delar betydelsefulla kustnära havsområden som Stigfjorden och 
har många gemensamma förutsättningar vad gäller samhällsstruktur, logistik, 
befolkning och näringsliv. Kommunerna ska gemensamt skapa en övergripande bild 
av och tydliggöra vilka värden som finns i kustzonen samt hur dessa värden ska 
värnas och användas på bästa sätt. Mer konkret kan planeringsinsatserna förväntas 
att: 

• öka den gemensamma kunskapen om kust- och havsområdet, 
• leda till fler gemensamma ställningstaganden, 
• kommunernas översiktsplaner och den nationella havsplanen överens

stämmer och samverkar så långt som möjligt samt 
- 

• projektet kan användas av andra kustkommuner i landet som inspiration och 
vägvisare. 

Tjörn och Orust vill genom detta främja den lärandeprocess och politiska diskussion 
som är nödvändig för att kunna granska och integrera den nationella havsplaneringen 
ur ett lokalt perspektiv. Kommunerna har i sin hittillsvarande översiktliga planering 
berört temat havsplanering relativt ytligt. Under 2016 - 2018 har det funnits möjlighet 
för kommuner att söka bidrag för översiktsplanering i havet. Bidraget går under 
namnet KOMPIS - kommunal planering i statlig samverkan. Målet är att uppmuntra 
kommuner att genomföra projekt där underlag tas fram som kan underlätta sam
verkan och samordning mellan statlig och kommunal planering i havet. Havs- och 
vattenmyndigheten har fördelat bidraget till landets kustlänsstyrelser vilka i sin tur valt 
ut projekt. Denna översiktsplan och processen under vägen är resultatet av KOMPIS-
bidraget till Tjörn och Orust. 

- 

Planområdet i relation till andra processer och gränser i havet 
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3 Arbetsprocess och beslut 
Den fördjupade översiktsplanen har tagits fram i en process med följande delar: 

PROGRAM 
I programmet sammanställdes material som redovisar utgångs
punkterna för fortsatt arbete med översiktsplaneringen. Förslag 
till mål, planeringsstrategier och underlagsmaterial togs fram. 

POLITISK 
FÖRANKRING 

(KSAU) 

Programförslaget förankrades och granskades i styrgruppen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun, som 
samtidigt gav tjänstemännen i uppdrag att under sommar och 
höst 2018 utarbeta ett planförslag för en fördjupad översikts
plan för havsområdena för att kunna gå ut på samråd under 
våren 2019. 

SAMRÅD 
Med programmet som grund togs ett samrådsförslag fram. 
Under samrådet ges länsstyrelsen och andra myndigheter och 
enskilda tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med 
samrådet är att förbättra planerings- och beslutsunderlaget och 
att möjliggöra till insyn och påverkan. Synpunkter som har 
framförs under samrådet och hur kommunen avser att beakta 
dessa ska redovisas i en samrådsredogörelse. 

UTSTÄLLNING 
Efter samrådet har förslaget bearbetats. Förslaget redovisas 
under utställningsperioden, på minst två månader, tillsammans 
med samrådsredogörelsen. Den som vill lämna synpunkter på 
förslaget ska göra det skriftligt under utställningstiden. Under 
utställningstiden avger också länsstyrelsen ett 
granskningsyttrande över planförslaget. 

ANTAGANDE 

(KOMMUN
FULLMÄKTIGE) 

Efter utställningstiden ska kommunen sammanställa de syn
punkter som kommit in, och redovisa sina förslag med an
ledning av detta i ett utställningsutlåtande som ska fogas till 
handlingarna. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas också 
antagandehandlingen. Översiktsplanen ska antas av 
kommunfullmäktige. 

- 

- 

- 

- 
- 

3.1 Metod och avgränsning för planförslagets framtagande 
Kust- och havsanvändning är kopplad till funktioner, användning och strukturer både 
på land och i vatten, vilket påverkar de avvägningar och förslag som görs i 
planeringen. Det täta samspelet mellan hav och land är en utmaning i arbetet med att 
avgränsa fördjupad översiktsplan för kust och hav från kommuntäckande översikts
planer. För att förstå fördjupningens relation till de gällande översiktsplanerna, och 
klargöra vilka rumsliga anspråk intressena har i de aktuella kommunerna; på hav eller 
land eller både och, har vi arbetat med både tematiska och geografiska avgränsningar. 
Avgränsningsarbetet har pågått i en iterativ process under hela framtagandet av den 
fördjupade översiktsplanen. 

- 

Programarbetet 
Inledande arbetet handlade om att förstå och precisera processen kring kommunal 
kust- och havsplanering. Bland annat studerades det underlag som tagits fram i 
tidigare arbeten inom kommunerna, i det pågående kustzonsprojekten via 
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samt den statliga havsplaneringen. 
Vidare innefattade programfasen en förståelse för det geografiska området, dess 
förutsättningar och sammanhang. 

Under programskedet gjordes inte någon tydlig geografisk avgränsning, utan arbetet 
avgränsades tematiskt för att förtydliga de viktigaste planeringsområdena för kust 
och hav. I detta skede gjordes endast ett fåtal geografiska ställningstaganden, 
medan tyngdpunkt låg på att ta fram mål och övergripande planerings
strategier. Programfasen omfattade de två kommunernas hela havs- och land
områden, med regionala utblickar. 

- 
- 

Den tematiska avgränsningen speglade GR’s kustzonsplaneringsprojekts indelning i 
havsanvändning (t.ex. vattenbruk och yrkesfiske, energiproduktion till havs och 
muddertippningsplatser), upplevelse (båtliv och besöksnäring), miljö respektive struktur 
(tillgänglighet, principer för byggande, transportinfrastruktur). De olika ämnes
kategorierna avhandlades vid inledande tematiska dialogmöten med berörda tjänste
män från de två kommunerna. Temamötena gav förankring i medverkande 
organisationer, tillfälle att dela kunskap och referenser, etablera kontakt mellan 
personer och kompetenser, samt möjlighet att bidra med en tidig fingervisning om 
planmässiga prioriteringar. Efter temamötena gjordes sammanställning av nuläget 
med fokus på utmaningar, väsentliga frågor och brister i planeringsunderlaget. 

- 
- 
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Nulägesbeskrivningen har sedan stämts av med både en bred tjänstemannagrupp och 
den politiska styrgruppen. 

Fortsatt programarbete inriktades på framtagande av gemensam vision och mål
sättningar, med utgångspunkt från analys av nuläge. I samverkan med politisk styr
grupp identifierades och prioriterades de aspekter som ansågs ha störst betydelse för 
de aktuella frågeställningarna. Utifrån resultatet formulerades sedan utvecklings
strategier, i huvudsak på principiell nivå men i vissa fall på geografisk nivå. Program
materialet i form av texter, tematiska kartor och bilder sammanställdes i en rapport till 
underlag för fortsatt arbete med samrådshandling. 

- 
- 

- 
- 

Planförslag 
Vid övergången från programskede till upprättande av samrådshandling för översikts
plan aktualiserades behovet av geografisk avgränsning för planen. Idag saknas stora 
delar av kommunernas havsområden i gällande översiktsplaner och i de kust- och 
vattenområden som finns med är detaljeringsgraden låg i förhållande till rådande 
planeringsutmaningar och mängden överlappande intressen. Vid upprättande av ny, 
eller som i detta fall fördjupad, översiktsplan för ett område inom kommunerna upp
hävs gällande översiktsplanplan inklusive ställningstaganden för aktuellt område. Ut
maningen vad gäller avgränsning av aktuell plan var att dels skapa en tydlig relation 
till gällande översiktsplaner och samtidigt ge en fullgod bild av samspelet mellan land 
och hav, som är grundläggande för en meningsfull planering av havet vad gäller såväl 
havsanvändning som hänsyn. Till hjälp i arbetet tog vi de olika delarna i Boverkets 
översiktsplanemodell (Utvecklingsstrategi, Användning respektive Värden och Hänsyn) och 
lät dem representera olika geografiska avgränsningar, utifrån hur vi tolkar delarnas 
grad av formalitet och detaljering. Tematisk använde vi i arbetet med planförslaget en 
snävare och mer konkret avgränsning jämfört med programarbetet; Natur- och kultur, 
Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar (vattenbruk, fiske och marin energi) 
samt Transporter. 

- 

- 
- 

Utvecklingsstrategin användes som forum för att diskutera och beskriva över
gripande regionala samband och relationer kopplat till både land, hav och 
grannkommuner. Utifrån programskedets mål och strategier formades strategiska 
kartor för respektive tema. I arbetsmöten med tjänstemän och politiker identifierades 
områden, platser och stråk dit kommunerna vill kanalisera utvecklingsinsatser, särskilt 
viktiga samband och de områden som i ett översiktligt perspektiv ansågs ha de största 
värdena. Möte genomfördes också för att tillsammans med grannkommunerna och 
kommunalförbund fånga upp mellankommunala samband. 

- 

Utvecklingsstrategin har också använts för att redovisa översiktliga framtidsvisioner. 
Det gäller till exempel energi och infrastruktur där kommunerna har intresse av att i 
planen peka på särskilda lokala anspråk, men som inte kan användas inom överskådlig 
tid och under de förhållanden som råder idag. 

I det inledande arbetet med utvecklingsstrategin och i arbetet med planförslagets konsekvenser används en vid 
avgränsning när det gäller både geografin och tema. Detta för att fånga upp relationen mellan till exempel hav 
och land. 
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För Användning och Värden/Hänsyn, FÖP:ens formella och mer verksamma delar, 
gjordes avgränsning till Tjörn och Orusts havsområden. Utifrån strategiska 
kartor, ny geografisk avgränsning samt analys av rumsliga och fysiska åtgärder som 
erfordras för måluppfyllnad, formulerades ställningstaganden och rekommendationer 
i översiktsplanen, i såväl text som användningskarta. Ställningstagandena och 
rekommendationerna syftar till att peka ut områden som kommunerna anser mer 
lämpliga än andra för olika ändamål. Kommunernas mandat är i vissa fall begränsat, 
till exempel för yrkesfiske, men Tjörn och Orust vill med översiktsplanen tydliggöra 
sin viljeriktning. Genom att undvika en olämplig användning på en plats som är 
lämplig för något annat ändamål kan kommunerna indirekt bidra till en god havsmiljö 
även utan fullt mandat. 

De planer som överlappas geografiskt och delvis ersätts av den nya översiktsplanen är  
de kommunövergripande planerna för Tjörn, Översiktsplan 2013 som aktualiserades 
2016, och för Orust, Översiktsplan 2009 vilken är under aktualitetsprövning. I Tjörns 
kommun finns inga fördjupningar eller tematiska tillägg för havsområdet. För
djupningar som gjorts för tätorterna är inkluderade i ÖP sedan 2013. Orust har ett 
tematiskt tillägg för vindbruk från 2016 samt en fördjupad översiktsplan för samhället 
Slussen från 2018. Vindbruksplanen har inga ställningstaganden i havet. FÖP Slussen 
fortsätter att gälla och är exkluderad ur ny plan. 

- 

Geografisk avgränsning för konsekvensdelen omfattar både land- och 
havsområden, då användning av havsområdet oundvikligen får konsekvenser på  
land. Även det omvända gäller, att markanvändning har konsekvenser för 
havsområden, bland annat i anslutning till vattendrag som mynnar i havet. 

Planförslagets tidshorisont är 2040. För att hantera en långsiktigt hållbar utveckling 
görs även utblickar mot år 2050. Dessa tidshorisonter är desamma som för den 
statliga havsplanen. 

FÖP Slussen vars vattenområdet är exkluderat ur denna FÖP för havet. 

Översiktsplanens rekommendationer och ställningstaganden är avgränsade till havsområdet inom Tjörn och  
Orusts kommuner med undantag av FÖP Slussen, Orust, vars vattenområde är exkluderat. 
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Avgränsning i sak 
Några sakfrågor där tydlighet om var respektive fråga hanteras särskilt efterfrågats  
redovisas nedan. Här beskrivs var frågan hanteras (FÖP - denna handling, ÖP - 
kommunernas respektive kommunövergripande översiktsplan eller på annat sätt). 
Inom parentes betyder att det hanteras översiktligt. Generellt sett kan kommunerna 
inte se att det som föreslås i denna FÖP medför behov av större exploateringar i 
gränszonen mellan hav och land. Det som föreslås i form av till exempel färjelinje, 
energianläggningar och vattenbruk kan till stor del hanteras genom att använda 
befintlig infrastruktur och hamnanläggningar. 

FÖP ÖP Kommentar 

Klimatförändringar och 
klimatanpassning i strandlinjen 

-  Översvämning från stigande 
havsnivåer 

-  Stranderosion 

X 

Kommunerna avser att be
handla frågorna i de kommun
övergripande arbetena. I det 
fall det uppstår ett behov av 
skyddsåtgärder i vatten
området får ÖP ersätta FÖP i 
aktuellt område med de nya 
ställningstagandena. I arbetet 
med den kommunöver
gripande översiktsplanen i 
Tjörns kommun har en 
inventering gjorts av salta 
strandängar och deras 
utvecklingspotential utifrån 
framtida stigande havsnivåer. 

- 
- 

- 

- 

Koppling mellan sjö- och landtrafik 
(även farligt gods) (X) (X) 

Detta beskrivs översiktligt i FÖP 
och det finns inget som hindrar 
åtgärder i gränszonen mellan 
hav och land. Om det uppstår 
ett behov av att hantera detta 
mer detaljerat kan det göras 
genom till exempel en 
områdes- FÖP som är mer 
avgränsad till den specifika 
platsen. 

Visuell påverkan vid kusten av 
havsbaserad vindkraft (X) 

Hanteras översiktligt i FÖP men 
en detaljerad 
konsekvensbedömning måste 
göras vid prövning av den 
enskilda anläggningen. 

Anslutning till land av havsbaserad 
utrustning för produktion och tester 

Här finns många olika 
alternativ och det får hanteras 
vid prövningen av den enskilda 
anläggningen. 

Förstärkning av vägar vid vattenbruk 

Även här finns många olika 
alternativ. Behovet av vägar, 
bryggor och biutrymmen på 
land för att hantera skörd och 
underhåll av anläggningen 
hanteras vid prövningen av den 
enskilda anläggningen. 

Bryggor och andra anläggningar för 
fritidsbåtstrafik och vattenbruk 

-  Sjösättningsramper 
-  Landbaserade anläggningar 

för alternativ båtförvaring 
under sommarsäsong, inom 
och utom strandskydd 

X 

FÖP hanterar inte kapacitet för 
till exempel förvaring av 
fritidsbåtar på land. Frågan om 
anläggningar för alternativ 
båtförvaring har kommunerna 
för avsikt att utreda i 
kommande kommunöver
gripande översiktsplane
processer. 

- 
- 

Avloppsreningsverk X 

Landningshamnar för fiske i Ellös och 
Rönnäng X X 

FÖP säkerställer genom 
ställningstaganden och 
rekommendationer att 
åtgärder som försvårar 
fiskesektors tillgänglighet till 
hamnarna inte tillkommer i 
vattenområdet. ÖP kommer att 
säkerställa motsvarande på 
land. 
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4 Statlig havsplanering, kommunal planering och 
andra relaterade processer 

4.1 Vad är statlig havsplanering? 
I juli 2014 beslutade EU om ett ramdirektiv för havsplanering (2014/89/EU) som 
ska införlivas i medlemsstaternas lagstiftning. Direktivet innebär att medlemsstaterna 
senast den 31 mars 2021 ska ha upprättat havsplaner och den 1 september 2014 in
fördes en ny bestämmelse i 4 kap. 10 § miljöbalken §, om statlig havsplanering i 
Sverige som innebär att EU:s ramdirektiv införs i nationell lagstiftning. Havs
planeringsförordningen (2015:400) reglerar genomförandet av havsplaneringen. 
Enligt förordningen ska Havs - och vattenmyndigheten ta fram förslag till havsplaner 
med hjälp av berörda länsstyrelser och med stöd från centrala myndigheter som ska 
bistå med underlag för planeringen. 

- 

- 

Havsplanen ska redovisa vilka områden som är av riksintresse enligt 3 kapitlet miljö
balken och andra allmänna intressen av väsentlig betydelse samt vid behov ge förslag 
på avvägningar mellan intressen med anspråk inom samma geografiska område. 
Havsplanering hanterar främst de rumsliga aspekterna i havsförvaltningen. 

- 

Havsplanen för Västerhavet utanför Tjörn och Orust, förslag till regeringen, 2019-12-16. Havsplanens 
användningar och särskilda hänsyn finns angivna på respektive temas kartor. 

4.2 Vad är kommunal översiktsplanering? 
Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som behandlar kommunens 
långsiktiga utveckling för mark- och vattenanvändning samt byggande. Översikts
planen ska redovisa kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas, an
vändas och bevaras. Den ska också redovisa kommunens syn på hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer ska tillgodoses liksom hur relevanta nationella och regionala mål 
samordnas till en hållbar utveckling. Översiktsplanen har betydelse för beslut i 
kommunen samt andra myndigheter i bland annat planerings- och bebyggelsefrågor. 
Översiktsplanen är vägledande för kommunens arbete, men är inte juridiskt bindande. 

- 
- 

4.3 Hur hänger havsplanering och översiktsplanering ihop? 
Havsplanerna ska omfatta Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav från en 
nautisk mil, 1 852 meter, utanför den svenska baslinjen. Detta innebär ett geografiskt 
överlapp där det inom territorialhavet både finns ett kommunalt planmonopol enligt 
plan- och bygglagen och ett havsplaneområde. Detta innebär att kommunerna 
behöver förhålla sig till den statliga havsplaneringen i sitt arbete med översiktlig 
planering. Ett viktigt syfte med detta arbete är därför att kommunerna ska kunna göra 
välgrundade inspel i den nationella havsplaneringen, i en så tidig fas som möjligt. 

Planeringsansvar och miljölagstiftning för havet (Bild: Havs- och vattenmyndigheten) 
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4.4 Havsmiljö- och vattenförvaltningsförordningen 
Havsmiljöförordningen syftar till att uppnå god miljöstatus i EU:s havsområden 
senast 2020. Preciseringar om god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen och god 
kemisk- och ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen är därmed av vikt 
för havsplaneringen. För Sveriges hav har Havs- och vattenmyndigheten beslutat om 
vad som kännetecknar god miljöstatus och fastställt miljökvalitetsnormer med 
indikatorer. Myndigheten har även fastställt ett miljöövervakningsprogram. 

Havsplanering är ett verktyg för att anpassa användningen av havet så att utvecklings
behov tillgodoses samtidigt som miljömålen, inklusive god miljöstatus enligt havs
miljöförordningen nås och upprätthålls. Havsplaneringen ska stödja genomförande av 
havsmiljöförvaltningen genom att ta hänsyn till målen om god miljöstatus samt att 
genom rumslig planering främja god miljöstatus. Inom ramen för vattenförvaltnings
förordningen finns det på motsvarande sätt mål i sötvatten och kustområdet. 

- 
- 

- 

4.5 Samverkan inom vattenförvaltningen 
Vattenrådet för Bohuskusten 
Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan för vattenfrågor som ska 
representera alla intressen i området och ge alla som berörs av vattnet möjlighet att 
delta i diskussionerna. De ska ha ett helhetsperspektiv på sjöar, vattendag, grund
vatten och kustvatten. Här kan berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera 
problem och idéer inom sitt område. En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på åt
gärder och hur de ska genomföras. Vattenrådet för Bohuskusten är öppet för 
kommuner, föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som 
vill vara med och verka för en god havsmiljö. Vattenrådet är en samverkansplattform 
där man kan diskutera gemensamma vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal 
kunskap och synpunkter om hur vattnet mår. Myndigheter ska kunna lyfta frågor där 
de önskar delaktighet samtidigt som vattenrådet ska kunna vidareförmedla den kun
skap som finns på lokal nivå tillbaka till myndigheterna. 

- 

- 

- 

Bohuskustens vattenvårdsförbund 
Förbundet är en ideell förening vars medlemmar består av kommuner, industrier, 
föreningar och övriga intressenter som bedriver verksamhet kring Bohuskusten. 
Medlemmarna har antingen en kontrollskyldighet eller genom sin verksamhet på
verkar eller påverkas av vattenförhållandena längs kusten. Förbundet har för ändamål 
att samordna recipientkontrollen för medlemmarna, för att beskriva hur den samlade 

- 

påverkan i recipienten ser ut. Förbundet genomför ett kontrollprogram för över
vakning av vattnet för att se hur kvaliteten förändras över tid. Förbundet har sex 
provtagningspunkter i eller i direkt anslutning till Tjörn och Orusts vattenområden. 

- 

Fiskekommunerna 
Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner (Strömstad, Tanum, Sotenäs,  
Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Göteborg och Öckerö) och Västra 
Götalandsregionen samverkar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskerinäring 
och ska vara en positiv drivkraft till stöd för nya och befintliga verksamheter inom 
fiske och vattenbruk. Deltagarna samverkar med olika intressenter inom fiskeri
näringen och bygger upp kunskap och påverkar processer och regelverk av betydelse 
för havsmiljön, yrkesfiske, fisketurism samt vattenbruk. Fiskekommunerna drivs som 
projekt med finansiering från Västra Götalandsregionen och kommunerna. 

- 

8+fjordar 
Projektet 8+fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, 
Orust, Tjörn och Kungälv som försöker svara på frågorna: Hur ser det egentligen ut i 
fjordarna innanför Tjörn och Orust? Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar 
möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet? Åtgärderna som genomförs ska 
ligga i linje med våra nationella miljömål; ett hav i balans och en levande kust och 
skärgård. Politiker och tjänstemän samarbetar i delprojekt, bland annat tillsammans 
med Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

4.6 Mellankommunal kustzonsplanering 
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, startade 2014 ett långsiktigt arbete med 
att konkretisera hur kustzonen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Detta skedde i 
dialog med kustkommunerna inom GR- området inklusive Orust och Uddevalla och 
ligger till grund för det nuvarande projektet Mellankommunal kustzonsplanering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla som pågår under tre år, 2016-2019. Det drivs av 
GR som finansierar projektet, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Havs- och 
vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Business Region Göteborg 
samt de åtta kustkommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv,  
Öckerö, Göteborg och Kungsbacka. Projektet kartlägger befintliga kunskapsunderlag, 
eventuella brister samt kompletterar där behoven är störst. Målet med projektet är att 
ta fram regionala överenskommelser, som kan ligga till grund för kommunernas över
siktliga planering. Genom projektet skapas en plattform för fördjupat kunskapsut
byte, så att kustzonen kan planeras mer effektivt i framtiden. 

- 

- 

- 
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4.7 Blå översiktsplan i norra Bohuslän 
Norr om Orust ligger Lysekils kommun som tillsammans med Strömstad, Tanum och 
Sotenäs kommuner har tagit fram en gemensam fördjupad översiktsplan för 
havsresurserna. Syftet med planen är att den ska vara vägledande och säkerställa en 
god planering i och kring kommunernas havsområden. Planen består av tre olika 
dokument. Rekommendationskarta, planbeskrivning och planeringsförutsättningar. 
Dessa dokument behandlar fem fokusområden: 

-  Naturvärden 
-  Marina livsmedel 
-  Maritim turism och rekreation 
-  Sjöfart och båtliv 
-  Marin energi och forskning 

Planen innehåller vision, mål, strategier och rekommendationer kring hur man ska 
planera och arbeta med utvecklingen i kommunernas havsområde. Man delar in 
havsområdet i utsjözonen som är det öppna havet och kustzonen som är skärgården. 

I gränsområdet mot Orust är Lysekils vattenområde avsatt för liknande användning 
som Orusts vattenområde; Farled och Område för båt och friluftsliv (ljusblå områden 
i kartan). Mellan Skaftölandet och Flatön finns ett område avsatt som 
utredningsområde för naturskydd (ljusgrönt område). I närheten av gränsen finns 
även områden för vattenbruk (rosa) samt friluftsliv och rekreation (lila). Inget av 
områdena i Lysekil bedöms stå intressekonflikt med föreslagen användning i Orust 
eller vice versa. 

Utdrag från rekommendationskartan för Blå ÖP, delen i gränsområdet mellan Lysekil och Orust. 
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5 Kort om Tjörn och Orust idag 
Orust och Tjörn är ö- kommuner. Tjörn är landets sjunde största ö och Orust är väst
kustens största och landets fjärde största ö. Närheten till havet har i alla tider präglat 
människors liv på både Tjörn och Orust. Utmed kusterna har näringar knutna till 
havet som fiske, sjöfart och konservindustri kombinerat med jord- och skogsbruk 
varit förutsättningen för bosättningarna. Där har bebyggelsen vuxit fram som täta 
små samhällen i anslutning till skyddade hamnlägen, vilket även gäller kommunernas 
centralorter, Henån och Skärhamn. 

- 

Idag försörjer de traditionellt maritima näringarna relativt få vilket var en utveckling 
som startade under första halvan av 1900-talet. Arbetsmarknaden koncentrerades då i 
högre grad kring de större orterna och industrierna på fastlandet. Detta ledde till att 
ö- kommunernas befolkning minskade kontinuerligt fram till slutet av 1960-talet då en 
bottennivå på 8000 invånare per kommun nåddes. Förbättrade kommunikationer i 
form av Tjörnbroarna och Nötesundsbroarna och en allmän tillgång till bil gjorde 
därefter att det gick att nå arbetsplatser utan att behöva flytta från öarna och trenden 
med minskad befolkning kunde vändas. Idag har kommunerna gemensamt en 
befolkning på drygt 30 000 invånare. Kommunerna har en stor nettoutpendling – 
drygt 7 500 personer arbetspendlar ut från kommunerna och drygt 2 700 pendlar in. 
Göteborg och Stenungsund är de största utpendlingsorterna. 

Kommunerna har fortfarande ett mindre men ändå positivt befolkningsnetto, både 
Orust och Tjörn är attraktiva kommuner att bo i men också populära besöksmål. An
delen fritidshus är hög och sommartid när de flesta fritidshusen är bebodda och 
campingplatser, gästhamnar, hotell och vandrarhem är fyllda av besökare, då 
flerdubblas antalet människor i kommunerna. De traditionella kustorterna och ö-
samhällena är mycket attraktiva för fritidsboende, vilket innebär att inslaget av 
permanentboende i vissa av samhällena minskat över tid, och att vissa orter huvud
sakligen utgörs av fritidsboende. Nästan hälften av alla bostäder på Tjörn och Orust 
är taxerade som fritidshus (2020; Orust – 6 079 av 13 464 och Tjörn – 4 291 av 11 
172). För riket är förhållandet 20 % mot drygt 40 % på Tjörn och Orust. I denna 
kraftiga säsongsvariation finns utmaningar i det stundtals höga trycket på 
infrastruktur och service. 

- 

- 

Oavsett hur exploateringstrycket yttrar sig så är kustområdena expansiva och inne
håller nästan överallt någon form av bebyggelsetillväxt. Om man lägger till en tillväxt 
hos de maritima näringarna såsom sjöfart, livsmedel, turism, energi och bioteknik 

- 

finns stora utmaningar i att balansera det totala exploateringstrycket mot behovet av 
områden för rekreation och bevarande av kultur- och naturmiljöer, utmed stränderna 
och i havet. För att grovt illustrera intensiteten i havsområdenas användning används 
nedan en karta från länsstyrelsens arbete med en vattenbruksplan för Västra Götaland 
där en bred kartläggning av marina intressena såsom rekreation och friluftsliv, 
områdesskydd, infrastruktur och fiske gjordes. På kartan har anspråken överlagrats 
och färgsättningen sammanfattar hur de marina intressena fördelas över havs
områdena kring Tjörn och Orust. Det framgår tydligt att Stigfjorden är ett potentiellt 
konfliktområde och att andra delar till exempel det öppna havet och de inre östra 
delarna kan vara mindre komplexa ur ett rumsligt havsanvändningsperspektiv. 

- 

ORUST 

TJÖRN 

För att ge stöd vid handläggning av ansökningar rörande vattenbruk har länsstyrelsen arbetat med en vatten
bruksplan för Västra Götaland som berör bland andra kommunerna Orust och Tjörn. Arbetet har pågått till 
och från under flera år och inledningsvis gjordes till exempel en bedömning om lämpligheten för etablering av 
vattenbruk i förhållande till andra intressen (såsom rekreation och friluftsliv, naturvård, logistik, fiske, 
muddertipplatser, områden för militären, kablar, reningsverk och industrier). På kartan ovan har de marina 
intressena överlagrats för att sammanfatta den rumsliga intensiteten för havsanvändningen kring Tjörn och 
Orust. Rött betyder att minst tio intressen finns på samma plats och gult två. Källa: Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

- 

FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 16 

262



  
       

 

  
       

        
 

         
          
          

    
      

       
       

      

   
         

       

       
             

      
    

          
       

    
  

  

       
     

              
  

             
  

              
  

           
  

               
     

    
            

     
  

            
 

         
          

 

     
           

     
     

6 Planförslag 
Arbetet med kust- och havsplanering på Tjörn och Orust utgår från Havs- och 
vattenmyndighetens övergripande mål för havsplaneringen: Bidra till god havsmiljö 
och hållbar tillväxt. Det innebär att planeringen ska ge rumsliga förutsättningar så 
att identifierade utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt tillgodoses samtidigt 
som god havsmiljö nås och upprätthålls. Hållbar tillväxt omfattar både det som 
kallas blå tillväxt, det vill säga tillväxt relaterad till maritima verksamheter och 
ekonomisk hållbar tillväxt i bredare bemärkelse inklusive positiva sysselsättnings
effekter. Tillväxten är hållbar när vi ekonomiskt, miljömässigt och socialt kan 
tillfredsställa våra behov idag, samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande 
generationer att tillgodose sina behov. En utgångspunkt är att hållbar tillväxt 
förutsätter väl fungerande ekosystem och en God havsmiljö. 

- 

6.1 De kommunala visionerna 
Både Tjörn och Orust har kommunala visioner som visar vad kommunerna vill 
uppnå, en ideal målbild för den gemensamma strävan mot framtiden. 

Utdrag ur Orust 2040 
En ny vision för Orust 2040 antogs av kommunfullmäktige hösten 2018 och 
innehåller övergripande mål och utvecklingsområden. Bland annat lyfts detta 
fram; 

Orust är närhet och utrymme, samhälle och landsbygd, öppet hav och lugnande 
skog, bredd och spets. Naturens värden och dess förutsättningar ger oss många 
möjligheter att utvecklas. Bland de utpekade utvecklingsområdena finns flera 
som påverkar vårt arbete med fördjupad översiktsplan som miljö, turism, boende 
och näringsliv. 

Utdrag ur Tjörn – Vision 2035 
Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, 
småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och 
kulturen är våra unika värden. 

6.2 Mellankommunal vision för Tjörn och Orust 
Det övergripande målet om att planeringen ska bidra till god havsmiljö och en hållbar 
tillväxt och de kommunala visionerna utgör tillsammans med GR:s Fördjupad 
strukturbild för kustzonen målbilden för den fördjupade översiktsplanen. Strukturbilden 
har fungerat som vägledning i arbetet under projektet. Kommunerna inom GR samt 
Orust och Uddevalla är överens om den fördjupade strukturbilden som består av sex 
gemensamma överenskommelser och en kartbild som illustrerar de strukturerande 
elementen i kustzonen. 

Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens 
karaktär och identitet ska tas tillvara. 

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka 
hela året. 

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till 
värdeskapande och sysselsättning i kustzonen. 

Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för 
närrekreation, friluftsliv och turism. 

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för 
livsmedelsproduktion och för bevarande av öppna landskap. 

Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som 
bidrar till ekosystem i balans. 
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAVET I 
TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 

Rekomendationer i karta 
R1 - Områden med särskild 
hänsyn till naturvärden 

R2 - Områden för fritidsbåtsliv 

R3 - Områden för friluftsliv och 
rekreation 

R4 - Områden för motorsport 

R5a - Giltiga tillstånd för mussel-
och ostronodlingar 

R5b - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende musslor och 
ostron 

R5c - Inom utpekade områden är 
kommunerna positiva till 
prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende alger 

R6a - Områden för yrkesfiske 

R6b - Hamnar för yrkesfiske 

R7a - totalt fiskeförbud 

R7b - totalt fiskeförbud 
undantaget handredskapsfiske 
från Orust och fastlandet 

R7c - fiskeförbud för torsk, kolja 
och bleka hela året. Tillåtna 
redskap är handredskap, 
skaldjursburar, musselskrapor. 

R8 - Utredningsområde för 
utökad fiskefritt område 

R9a - inom utpekat område är 
kommunerna positiva till att 
produktions- och 
testanläggningar för vågkraft och 
strömkraft prövas 

R9b - inom området får 
testanläggningar för vindbruk 
prövas 

R10 - Område för sjöfarts rörelser. 
(Rekommendationen redovisas 
även utanför kommungränserna 
för läsbarhetens skull.) 

R11 - Reservat för ny fast 
vägförbindelse 

R12 - Reservat för n y 
färjeförbindelse 

18
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6.3 Natur och kultur 
Mål 

Tjörn och Orust ska genom aktiva insatser bidra till att god miljöstatus uppnås 
och upprätthålls i havet samt öka kunskapen om och värna viktiga marina 
kulturvärden. Naturmiljöerna ska ge förutsättningar för ett lokalt och marint 
näringsliv samt en bra boendemiljö. Det marina kulturarvet ska uppmärksammas 
och utvecklas för att främja levande och hållbara kustsamhällen. 

Planeringsstrategier 

Havsområdet vid Tjörn och Orust rymmer stora naturvärden och artrika miljöer. 
Naturvärdena är grunden för all marin utveckling och naturen ska förvaltas och 
värderas som en förutsättning för människans välbefinnande likväl som ett eget 
existensvärde utifrån växters och djurs behov. En orörd naturkaraktär kan skapa 
miljöer som bidrar till de kustnära områdenas karaktär och attraktionskraft. 
Tjörn och Orust har starka traditioner kopplat till hav, kust och skärgård. Det 
öppna havsområdet rymmer betydande kulturvärden men kunskapen om dessa är 
starkt begränsad. En ökad kunskap om kulturvärden i havet kan bidra till en 
förstärkt lokal och regional identitet och till besöksnäring. 

• Opåverkade områden i skärgården ska bevaras i stor utsträckning. Nya 
anläggningar ska särskilt beakta ursprungligheten i landskapet på platser 
som idag saknar bryggor, stenbrott, byggnader och andra typer av 
anläggningar och lämningar. 

• Marina byggnationer och anläggningar ska utformas för att främja goda 
livsmiljöer för djur och växter. Detta ska beaktas vid till exempel 
anläggning av fundament, dumpning av muddermassor och liknande. 

• Olika särarter av det marina kulturarvet i olika delar av kommunerna 
lyfts fram och levandegörs. 

• Det är mycket viktigt att inventeringar och planeringsunderlag med 
särskilt fokus på både det marina kulturarvet och de marina 
naturvärdena tas fram för att kunna värdera och analysera de områden 
och objekt som behöver skydd vid utveckling och förändring. 

• 

Naturvärden 
Bohusläns skärgård är unik, med sina tusentals öar, skär och grynnor bildar de en 
småskalig mosaik av hav och land. Havsområdena vid Tjörn och Orust innehar höga 
naturvärden och hyser rika biotoper, till exempel korallrev och sjögräsängar. Både 
Tjörn och Orust har tagit fram naturvårdsprogram för att bilda en plattform för 
vidare åtgärder för att skydda naturen och dess värden för människor och den 
biologiska mångfalden. I de båda naturvårdsprogrammen har bland annat ett antal 
naturtyper och arter pekats ut för vilka de båda kommunerna har ett speciellt ansvar: 
grunda havsområden med ålgräsängar, musselbankar på sedimentbottnar, 
havsstrandängar (sältor) samt kustnära betesmosaiker. 

Marina bottnar 
Ålgräs förekommer företrädesvis på djup ned till 5 meter, på sandig till dyig botten i 
relativt skyddade lokaler. Sådana grunda miljöer är mycket känsliga för mänsklig 
aktivitet och under de senaste decennierna har mycket stora delar av ålgräset 
försvunnit från Bohuslän. Storskaliga miljöförändringar i kombination med en på
gående småskalig exploatering av grunda havsmiljöer tycks vara orsakerna. Orusts 
och Tjörns kustvatten hyser fortfarande mycket betydelsefulla bestånd av ålgräsängar, 
framför allt i Stigfjorden. Vid de grundare mjukbottnarna finns stora ytor som är 
täckta av ålgräsängar som är mycket värdefulla lek- och uppväxtmiljöer för fisk och 
för stora skaror övervintrande sjöfågel. 

- 

Ålgräset är en nyckelart som har stor betydelse för sin omgivning och andra arters 
överlevnad i ett ekosystem. Grunda bottnar är bland de mest produktiva områden 
som finns i havet. Ålgräsängar är viktiga lek och uppväxtmiljöer för många fiskarter 
som bland annat torsk och ål. Ålgräset är även viktig för att binda sediment och binda 
näring och koldioxid. 

Vid en förbättrad vattenkvalitet och ökat siktdjup kan ålgräs förhoppningsvis 
återetableras även vid större djup än den nuvarande utbredningen. De områden där 
ålgräs inte finns idag, men där det finns möjlighet att återetableras, bör också så långt 
som möjligt värnas. 

Vid andra delar av mjukbottnarna bildar ofta blåmusslor rev där många värdefulla och 
specialiserade arter trivs bra. Även hårdbottnar är artrika miljöer. Nära ytan finns ofta 
bälten av stora brunalger som blås- och knölång. Hummer och krabbtaska hör till de 
arter som lever på havsbottnar under algbältet. 
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Fiskfauna 
Fiskfaunan har genomgått stora förändringar under senare år. Mängden torsk och 
kolja såväl som plattfisk och ål har minskat starkt. För havsöring, sill och skarpsill är 
situationen bättre. Sillen tycks ännu leka i Havstensfjorden och Hakefjorden och 
bland annat tack vare aktiva fiskevårdsåtgärder i lekvattendragen i området har havs
öringen en god utveckling. 

- 

Sältor 
En annan naturtyp med stora naturvärden på Tjörn och Orust är de så kallade 
sältorna – de betande havsstrandängarna. Där finns ofta en mycket artrik flora och 
stora värden för fågellivet. 

I samband med att översiktsplanen för Orust togs fram lät kommunen göra en inventering av de marina 
bottnarna. Av inventeringen framgår var de ur biologisk synpunkt mest känsliga bottnarna finns. I denna 

inventering redovisas även vilka bottenmiljöer som är påverkade av utsläpp samt vilken känslighet bottnarna 
har för miljöpåverkan. Generellt återfinns de mest känsliga havsbottnarna längs den södra och sydöstra kusten 
av Orust, i Kalvfjorden, Halsefjorden och Stigfjorden vilket sannolikt gäller även på Tjörns sida. Bildkälla: 
ÖP Orust. 

Skyddade områden 
Orust och Tjörn berörs av sju områden som är riksintresse för naturvården och som 
är relaterade till havsmiljön. Dessa beskrivs under avsnitt 7 Hänsyn. 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest värdefulla naturområden. Syftet med detta 
nätverk är att bevara den biologiska mångfalden ur ett europeiskt perspektiv. De 
områden som ingår i nätverket har valts ut för att de innehåller arter och naturtyper 
som är listade i EU:s fågeldirektiv och EU:s art- och habitatdirektiv. I Sverige är alla 
Natura 2000-områden även riksintressen. I kommunerna Orust och Tjörn finns totalt 
nio Natura 2000-områden som är marina eller finns i nära anslutning till havsmiljön. 

Naturreservat finns för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Naturreservat bildas 
genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen. I Tjörn och Orusts kommuner finns 
totalt 15 naturreservat som har en koppling till havsmiljön. Det förekommer även ett 
antal djurskyddsområden i form av fågelskydd på och kring skärgårdsöar. 

Längs kusten och kring öar i gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är att lång
siktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livs
villkor i och omkring vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet utgår från strand
linjen, längs både fastland och öar, och sträcker sig 0-300 meter både upp på land och 
ut i vattnet. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen eller kommunen bevilja 
dispens från strandskyddet, om det är förenligt med strandskyddets syften. Strand
skyddet kan också upphävas genom upprättande av detaljplan där detta hanteras i 
planprocessen. Detta aktualiseras vid exempelvis byggnation av bryggor och hamnar 
samt vid utveckling av anläggningar för vattenbruk och energiproduktion. 

- 
- 
- 

- 

Utmaningar och motstående anspråk 
I enlighet med FN:s konvention om biologisk mångfald, åtar sig Sverige att till år 
2020 skydda minst 10 % av kust- och havsområden. Konventionen undertecknades 
vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Inom konventionen antogs 
år 2010 en plan för biologisk mångfald. Sveriges arbete beskrivs i regeringens 
proposition 2013/14 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Kommunernas havsområden är cirka 120 000 hektar och områdesskyddet omfattar 
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runt 10 000 hektar. Nationellt sett omfattas drygt 6 % av haven och i takt med att 
kunskap om marina miljöer ökar kommer fler områden att behöva skyddas i någon 
form. Fördelarna med marint områdesskydd och naturvård är till exempel förbättrade 
förutsättningar för turism samt fiske. Men det kan också leda till att vissa aktiviteter 
förbjuds generellt eller områdesvis om de bedöms vara oförenliga med miljömålen. 
Samtidigt kan det bli tydligare vad olika intressen har för faktiska krav och påverkan 
vilket innebär att möjligheterna att även hitta synergieffekter och samutnyttjande av 
havsområden kommer att öka. 

Belastningar på den marina miljön från aktiviteter bedöms generellt riskera att öka. Vi 
står idag relativt långt ifrån att uppnå god miljöstatus i svenska havsområden. Sam
tidigt kommer effekter av klimatförändringar sannolikt bli tydligare i ett mer lång
siktigt perspektiv. Det kommer att öka behovet av klimatanpassning. Även be
lastningar som inte är kopplade till aktiviteter i havet till exempel ökat nedfall, 
läckande sediment, gamla dumpningar, läckande vrak kommer att utgöra problem. 
Ökande belastningar från aktiviteter kan komma att ställa ökade krav på regleringar 
och områdesskydd, samt teknikutveckling för att lösa problem. 

- 
- 

- 

Klimatförändringar är ett av de stora hoten mot havsmiljön. Klimatförändringar på
verkar hur mycket näring som flödar ut från land och hur mycket algerna blommar. 
En annan anledning till ökningen av alger, främst trådalg, är den minskade mängden 
rovfisk. Ett överuttag av rovfisk påverkar hela näringskedjan. Färre rovfiskar leder till 
att det blir mer småfisk som i sin tur äter fler algätande djur. Färre smådjur, snäckor 
och små kräftdjur som leder till ett överflöd av växtplankton som i sin tur genererar 
algblomning. Den ökade mängden trådalger i vattnet har lett till att ålgräset, som lever 
på mjukbottnar, under de senaste åren har minskat avsevärt. Hårdbottensamhällena 
har också genomgått förändringar de senaste åren. Blåstången och andra fleråriga 
arter har i stor utsträckning ersatts av fintrådiga grönalger. 

- 

Övergödning är en orsak till uppkomsten av döda bottnar. Vid ökad närsalts
belastning och näringsflöden från avlopp, jordbruk och luftföroreningar ökar alg
blomningen. När algerna sedan sjunker ner till botten bryts de ner av bakterier som 
leder till syrebrist. Detta leder i sin tur till döda bottnar. Stora mängder näringsämnen 

- 
- 

transporteras ut i havet med Göta Älv och Nordre Älv. Ämnena förs med Baltiska 
strömmen norrut och påverkar därmed även Tjörns och Orusts kustvatten. 

Marin nedskräpning är ett annat hot mot havsmiljön och Bohusläns kust tar dagligen 
emot stora mängder marint skräp. Den största delen av skräpet består av engångsför
packningar, som transporterats ifrån land med vind och vatten. Cirka 80 % av skräpet 
som når vår kust kommer ifrån andra länder och skräpet består till cirka 90 % av 
plast. Det marina skräpet orsakar omfattande skador på djurlivet. Djur trasslar in sig i 
skräp, misstar skräpet för mat, fyller magen med plast och svälter då ihjäl. 

- 

Friluftsliv och besöksnäring 
Friluftslivets intressen och anspråk står inte i direkt motsats till naturskyddet i det 
öppna havet. Däremot finns starka motstående anspråk längs kusten. Exempelvis 
sammanfaller ofta de områden som utnyttjas mest av fritidsbåtstrafiken med de 
områden som har pekats ut som värdefulla natur- och kulturmiljöområden i kust- och 
skärgårdsområdet. Rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda kustsystem i Sverige1 visar 
att drygt 60 % av alla bryggor och småbåtshamnar återfinns i grunda områden (<3 
meter), med mjukbottnar. Enligt rapporten är dessa miljöer extra känsliga för en 
majoritet av de störningar som fritidsbåtlivet ger upphov till. En ökad utbredning av 
småbåtshamnar, bryggor och muddrade områden medför dessutom förluster av 
bottenmiljöer och leder ofta till en långvarig försämring av miljön lokalt. Muddring- 
och dumpning leder till uppgrumling och spridning av sediment, näringsämnen och 
miljögifter, vilket påverkar bottenvegetation, fiskar och musslor negativt. Båttrafik 
och ankring leder till uppgrumling och erosion samt till skador på bottenmiljön. 
Undervattensbuller från motorer stör fiskar och däggdjur. 

Vidare medför fritidsbåtar betydande utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från 
båtbottenfärger och förbränningsmotorer. Denna typ av negativa konsekvenser kan 
komma att minska då den tekniska utvecklingen bland annat pekar mot en större 
användning av bland elmotorer. Viss infrastruktur för elbåtar finns på både Tjörn och 
Orust. 

1 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3. Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem 
i Sverige. 

Vattenbruk 
Musslor och ostron filtrerar och tar upp näringsämnen som kväve och fosfor och 
sådana odlingar har mycket liten miljöpåverkan. En lokal bottenpåverkan av fekalier 
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från både musslor och ostron förekommer dock vid odlingarna. Bottenpåverkan från 
musslor är något större än den från ostron eftersom musslor odlas med större täthet. 

Odling av alger i havet förekommer hittills endast i liten omfattning och då främst 
inom forskning. Alger har sannolikt mycket liten miljöpåverkan vad gäller närsaltsut
släpp, bottenpåverkan, smittspridning eller konkurrens med andra arter i ekosystemet. 
Utanför Vallhamn i Tjörns kommun finns en kommersiell odling av sjöpung. 

- 

Fiskodling med traditionella tekniker som öppna kassar innebär stor belastning på 
miljön genom bland annat närsaltsutsläpp, bottenpåverkan och risker för smitt
spridning. Det pågår utveckling för andra lösningar med system som är helt eller del
vis slutna. Landbaserade odlingar där man recirkulerar och renar vattnet från närings
ämnen är också exempel som inte behöver belasta kustvattnen. Integrerad flerarts
odling av fisk och musslor eller alger kan kompensera för näringsutsläppet från fisk
odlingen och bidrar därmed till att minska miljöbelastningen. 

- 
- 
- 

- 
- 

Yrkesfiske 
Yrkesfisket har anspråk på stora ytor och utfiskning är en stor bidragande orsak till 
miljöproblem i haven. En förutsättning för fisket är att det finns tillgång till fisk
bestånd, vilket kräver goda livsmiljöer under fiskens livsstadier. Viktiga områden be
höver skyddas för att stärka fiskbeståndens livsmiljöer i förhållande till ett 
exploateringstryck. Naturvårdsområden skyddar marina habitat och därmed lek
områden och tillväxtplatser. Vissa geografiska områden är även fredade från vissa 
fiskesätt, exempelvis bottentrålning. Delar av Havstensfjorden, norr, öster och söder 
om Orust, är ett fiskefritt område. Införandet av det fiskefria området har föranletts 
av ett minskat bestånd av bottenfisk som torsk och rödspätta till följd av ett allt 
intensivare fiske. Se en mer detaljerad beskrivning under Yrkesfiske, under avsnitt 6.5. 

- 
- 

- 

Infrastruktur, muddring och dumpning 
Sjöfartens aktiviteter påverkar naturvärden i havet, till exempel genom buller. Med en 
ökande sjöfart blir risken för olyckor större och därmed också faran för negativa 
effekter för miljön. Infrastruktur i havet ger en påverkan på bottenmiljön, både vid 
anläggandet och vid underhåll och reparationer. Anläggningsarbetet medför grumling 
av vattnet, förändrad bottenmaterialstruktur och lokal påverkan på vattenväxter. 
Dumpning av muddermassor riskerar att orsaka skador på bottnar och för djur- och 
växtliv, även på stora avstånd från dumpningsplatsen. 

Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till havs är många; naturmiljön med sitt växt- och 
djurliv skadas, stränder förorenas och havsbottnar förstörs. Oljeutsläppen får också 

stora konsekvenser med effekter på flera samhällsfunktioner. Jämfört med andra 
transportslag har dock sjöfarten många miljömässiga fördelar då sjöfartens 
klimatgasutsläpp är mindre än till exempel för lastbilstransporter. 

Arter som inte naturligt förekommer längs kusten, så kallade invasiva arter, kan 
orsaka skador när de sprids, genom exempelvis fartygens barlastvatten. Om de nya 
arterna inte har fiender kan de konkurrera ut de inhemska arterna. Dessutom finns 
risk för spridning av nya sjukdomar och på så vis få en stor inverkan på ekosystemet. 
Ofta har invasiva arter lätt för att anpassa sig, växer fort och är snabba på att föröka 
sig. För Bohuskusten gäller det till exempel den amerikanska kammaneten, den lilla 
blåskrabban, japanskt jätteostron och sargassotång. 

Energi 
Havsbaserade vindkraftsprojekt påverkar den lokala marina miljön på olika sätt vid 
anläggning, drift och avveckling. Flytande vindkraftverk kan antas ha en mindre 
påverkan på exempelvis bottenmiljön. Under anläggningsfasen kan förekomma höga  
ljud, grumling och sedimentspridning. Grunda utsjöbankar är särskilt känsliga. Även 
fågellivet i området kan påverkas. Förutom själva vindkraftsparkerna tillkommer de 
elkablar som tar in elen från anläggningarna. Kabelläggningen är ett ingrepp i den 
marina miljön vilket behöver tas hänsyn till vid planeringen av parkernas placering. 
Vindkraftsparker kan ha positiv inverkan på livet i havet genom att utgöra dels 
artificiella rev som gynnar tillväxt av alger, korall och fisk samt utgöra zoner fredade 
från fiske. 

Vågkraft och strömkraft är ännu på demonstrationsstadiet. Vågkraftanläggningars på
verkan på naturmiljön är beroende av vilken teknik som väljs, storlek på anläggning 
och i vilken omfattning som bottenområden berörs av anläggningarna. 

- 

Totalförsvaret 
Försvarsmaktens verksamhet påverkar även naturmiljön på flera sätt. Fartygstrafiken 
inverkar på samma sätt som kommersiell sjötrafik och fritidsbåtar på naturen. Vid 
övningar, skjutningar och detonationer sker ytterligare påverkan. 
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Kulturvärden 
Tjörn och Orust är rika på lämningar från olika tidsepoker som visar på människans 
kontinuerliga nyttjande av landskapet sedan förhistorisk tid. Tätbebyggda fiskelägen 
på karga kronoholmar vittnar om att man försörjt sig på havet sedan 1500-talet med 
fiske, handel och fiskberedning som ekonomisk tyngdpunkt. Till kustens kulturarv 
hör även badorter, varvsmiljöer, hamnar, fyr- och lotsplatser som har betydelse för 
lokal och regional identitet, välbefinnande och ekonomisk utveckling. Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse kopplad till hav och kust återfinns framförallt inom de västra 
kustsamhällena och den västra skärgården. Andra marina fornlämningar med stort 
värde för historien utgörs främst av skeppsvrak och hamnanläggningar som påträffas 
längs kusten, huvudsakligen i anslutning till inlopp, hamnar och farleder. 

Karta som visar densiteten av maritima lämningar i planområdet 

För att en lämning ska vara automatiskt skyddad enligt kulturmiljölagen behöver den 
uppfylla tre krav. Det ska vara en lämning efter människor, den ska ha tillkommit 
genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom 
vara tillkommen före år 1850, eller i fråga om fartygslämning, förlist före 1850. 
Länsstyrelsen kan dock i det enskilda fallet besluta om att fornlämningsförklara en 
yngre lämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. 

Det finns sex riksintresseområden för kulturmiljövården i kommunerna vilka är 
knutna till hav och kust; Pater Noster fyrplats, fiskelägena på Åstol och Mollösund 
som tillhör Bohusläns äldsta, Gullholmen/Härmanö inkl. Kärringön, Haga i norra 
Stigfjorden samt Säby norr om Skärhamn, se mer utförlig beskrivning av dessa i 
kapitel 7 Hänsyn. Utöver riksintressena är områden av särskilt intresse för 
kulturminnesvård Sjöbodarna i Valsäng, fiskberedningsanläggningen Kålhuvudet, 
Kultehamn samt Morlanda-Torebo som speglar utvecklingen av kustsamhällena. - 

Utmaningar och motstående anspråk 
Främsta hoten mot fornlämningar som ligger vid eller under vatten är exploatering av 
stränder och havsbotten, vanligen byggande av vindkraft, muddring, nedläggning av 
kablar och ledningar samt ny- och tillbyggnad av marinor. Exploateringarna kan 
antingen skada fornlämningen direkt eller indirekt genom att skada upplevelse eller 
förståelsen av landskapet. Det kan finnas en risk för konflikt mellan kulturvärden och 
yrkesfiske vid användning av bottentrålning eller andra fiskemetoder som påverkar 
botten i områden med höga kulturvärden. Fartygslämningar kan skadas kraftigt och 
spridas ut på större ytor.2 

Sjöfart kan leda till erosion som blottlägger, slipar och kanske till och med 
transporterar bort en lämning. Sjöfart och båttrafik kan också medföra att grunt 
belägna lämningar skadas av ankare eller av fartygsskrov. Exploateringar som kräver 
muddring och dumpning av massor utgör också hot mot kulturarvet på botten. 

2 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:2, Havsplanering – Nuläge 2014 

Den ökade exploateringen ökar behovet av arkeologiska utredningar till havs för att 
undvika förstörelse av kulturarvet och möjliggöra uppbyggnad av ett bättre kunskaps- 
och planeringsunderlag som även täcker in havet. Riskerna för skador på 
kulturmiljöer och fornlämningar ökar med okunskapen om var de finns. Ingen aktiv 
vrak- och fornlämningsinventering har ännu gjorts till havs varför kunskapen om 
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fornlämningar under vattenytan är dålig. Kartläggningen av marina fornlämningar är 
bristfällig både på Tjörn och Orust och kulturmiljösektorn känner sannolikt bara till 
en bråkdel av de vrak som finns i området. Information som finns att tillgå är främst 
från privata vrakarkiv. 

Ställningstagande och rekommendationer 

Grunda områden, 0-6 meter, ska bevaras orörda i så stor utsträckning som 
möjligt. 

I grunda områden ska etableringar av nya bryggor och andra fasta anläggningar 
undvikas. Kompletteringar, förtätningar och begränsade utvidgningar kan ske 
inom redan ianspråktagna områden där de inte påtagligt skadar marina värden. 
Etableringar som påbörjats innan denna översiktsplan antagits ska dock fortgå. 

Inom följande livsmiljöer är det särskilt viktigt att undvika exploatering: 

• Estuarier (älv- och bäckmynningar) 
• Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten 
• Stora grunda vikar och sund 
• Lekområden för torskfiskar 
• Mussel- och ostronbankar 
• Ålgräsängar 

Inom utpekade områden och objekt med formellt naturskydd samt höga 
kulturmiljövärden står kommunerna bakom gällande föreskrifter. 

Vilka hänsyn som ska tas vid beslut kring användning av kust och hav inom 
kommunerna finns beskrivet i avsnitt 7 Hänsyn 

R1 – Områden med särskild hänsyn till naturvärden i enlighet med 
Havsplanen för Västerhavet, 2019-12-16 

Inom området ska all användning visa särskild hänsyn till områdenas höga 
naturvärden. Avser områden enligt Havs- och vattenmyndighetens havsplan. Det 
norra området avser ett fisklek- och däggdjursområde, det mellersta en revmiljö 
och fisklek- och däggdjursområde med hög ursprunglighet och det södra en 
revmiljö och fisklek- och däggdjursområde. 
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6.4 Friluftsliv och besöksnäring 
Mål 

Tjörn och Orust ska genom aktiva insatser bidra till hav och kust med god 
tillgänglighet och hög attraktivitet för boende och besökare året runt. 

Utvecklingen av besöksnäringen ska ske i balans med natur- och kulturvärden. 

Fisketurismen på Tjörn och Orust uppmärksammas och blir en viktig del av den 
hållbara naturturismen i området. 

Planeringsstrategier 

Tjörn och Orusts identitet är starkt kopplad till havet. Relationen till kusten och 
skärgården är en viktig del i det som gör landskapet attraktivt för friluftsliv och 
besöksnäring. En hållbar turistnäring ska vara ekonomiskt bärkraftig och socialt 
genomförbar, utan att undergräva den naturmiljö och de kulturmiljövärden som 
bär upp den. Förutom den visuella attraktiviteten är tillgången och tillgänglig
heten till kust, hav och skärgård värdefull och kopplingarna mellan hav och land 
väsentliga. I dessa kopplingar skapas förutsättningar för alla att ta sig ut i 
skärgården samt att röra sig sjövägen längs kusten. 

- 

• Viktiga friluftsområden och kopplingar mellan de storskaliga nätverken 
med kollektivtrafik och de mer småskaliga näten med till exempel 
kajakleder och cykelvägar ska vara synliga och tydliga. Tillgängligheten 
ska stärkas genom iordningställande av vissa områden med vandrings
leder, information om natur- och kulturvärden och annan service. 

- 

• Befintliga småbåtshamnar ska kunna utvecklas mot mer attraktiva och 
tillgängliga platser för att göra de kustnära områdena till mötesplatser 
för boende och besökare. Möjligheter att bredda hamnarnas funktion 
med till exempel småskaliga verksamheter, restauranger och rekreations
områden ska beaktas. 

- 

Ett områdes värde för rekreation och friluftsliv handlar om de upplevelser och 
aktiviteter som människan kan tillgodogöra sig i natur- och kulturlandskapet på sin 
fritid samt områdets tillgänglighet för allmänheten. Tillgången till rekreations
områden, fritidsanläggningar samt säkra gång- och cykelvägar har stor inverkan på 
folkhälsan och bidrar till en god livskvalitet. 

- 

Tjörns och Orusts kustområden har stort värde för rekreation och friluftsliv, något 
som betyder mycket för besöksnäringen. Det kommer många turister, inte minst 
under sommaren, vilket har stor påverkan på utvecklingen av det lokala näringslivet. 
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Göteborgsregionen (GR) har gjort en översiktlig kartläggning av det marina 
friluftslivet tillsammans med Orust och Uddevalla3. Undersökningen är en 
engångsrapport för en inledande överblick. För att få en mer detaljerad och 
rättvisande bild bör liknande undersökningar göras på en fördjupad nivå. Generellt 
visar kartläggningen en förskjutning mot den yttre skärgården i kombination med 
befolkningstätheten för nästan alla friluftslivsaktiviteter. Det gör Skärhamn och 
Tjörns västkust till en av de största tyngdpunkterna för friluftsliv i området. Den 
största koncentrationen av friluftslivsaktiviteter på Orust återfinns i den nordvästra 
delen av kommunen, kring Stora Hermanö.  

Tjörn och Orust har använts som attraktiva rekreationsmiljöer sedan mitten på 1800-
talet och antalet besökande har kontinuerligt ökat sedan mitten på 1900-talet. Det 
havsanknutna friluftslivet med bad- och båtliv, fritidsfiske med mera är en central del 
av turismen. Säsongsvariationerna är stora med stort antal besökare under semester
månaderna som antingen kommer från sjösidan med egen båt eller från land med 
bil/buss/cykel. Det finns gott om naturhamnar, en del med fasta förtöjningsan
ordningar och i många samhällen finns badplatser som drivs av lokala föreningar. 
Efterfrågan på båtplatser är stor i båda kommunerna och väntas öka till följd av fort
satt bostadsbyggande.  

-

-

-

Kommunernas kust och hav är rika på sportfiskevatten och det finns ett stort intresse 
för fritidsfiske och fisketurism. På vårarna när havsöringsfisket sätter igång så 
kommer mängder av fiskare till kusterna och makrillfisket är mycket populärt. Förut
om kuststräckan och fisket från land så är området kring Måseskär en viktig plats för 
fritidsfisket. Det finns ramper på flera ställen i kommunerna, bland annat i 
gästhamnarna.  

-

-

 

 

  

Karta som visar vart destinationerna för turism finns. Data från Turistrådet Västsverige samt Orust kommun. 

3 Göteborgsregionen (2020), Kartläggning och analys av friluftslivet i kustzonen, 
goteborgsregionen.se/kustzonen

De många besökarna ger underlag inte bara till en livskraftig turistnäring som är viktig 
för kommunerna utan också till basnäringarna. Traditionellt har turistaktiviteterna 
främst varit knutna till sol, hav och bad och därmed i huvudsak genererat säsongs
arbete för sommarlediga ungdomar. De senaste decennierna har kommunerna 
eftersträvat att bredda turismen och locka besökare även utanför sommarsäsongen, 
något som har potential att skapa fler helårsarbeten. Satsningar har gjorts på att 
utveckla turisminfrastrukturen med ökat utbud av boenden och aktiviteter, kurs- och  
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konferensanläggningar med verksamhet året om, mer stuguthyrning och upp
ställningsplatser för husbilar, samt kommunikationer som fler rid- och cykelleder. 

-
 

Både Tjörns och Orusts havs- och kustområden ingår i ett riksintresseområde för 
friluftsliv (miljöbalken 3 kapitlet 6 §) Södra Bohusläns kust, med stort rekreativt värde. 
Området utgör kommunernas största tillgång för friluftsliv och är ett utpräglat 
skärgårdslandskap med stor variation från exponerad ytterskärgård till skyddad 
innerskärgård. Området har goda förutsättningar för upplevelser i naturskönt kust- 
och fjordområde och lämpar sig för bad, båtsport, kanotpaddling, fritidsfiske, 
naturupplevelser, kulturstudier med mera. 

Anordningar för friluftslivet finns i form av bland annat vandrarhem, camping, 
marinor, båtuthyrning, kajakuthyrning, restauranger och badplatser. Generellt är 
tillgängligheten till naturområden goda i kommunerna och aktivt arbete bedrivs för 
att binda samman grönområdena med gång- och cykelstråk, vandringsleder eller stråk 
av strand- och brynzoner. 

Utmaningar och motstående anspråk 
Under sommarmånaderna är trycket hårt på både gäst- och naturhamnarna, särskilt 
på västsidan. Dessa är ofta fyllda med besökande båtar och på landsidan blir 
belastningen hård på de små kustsamhällenas vägar och parkeringar och de 
fastboende upplever ibland att de blir negativt drabbade av detta. Det finns även en 
risk för att båtfolkets upplevelse påverkas negativt av överbeläggning och att 
anläggningarna i slutändan inte nyttjas optimalt. Genomgående efterfrågas fler 
båtplatser och ökad kapacitet i gästhamnarna. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika 
fysiska strukturer och aktiviteter som samtidigt var och en ger upphov till flera olika 
typer av miljöpåverkan, se avsnitt 6.3 Natur och kultur. 

Friluftsliv och besöksnäring bedöms inte stå i konflikt till andra intressen inom det 
öppna havet i kommunerna. Sannolikt finns dock motstående anspråk längre in mot 
kusten. Exempelvis sammanfaller ofta de områden som utnyttjas mest med de 
områden som har pekats ut som värdefulla natur- och kulturmiljöområden i kust- och 
skärgårdsområdet. Ett intensivt friluftsliv kan då i vissa fall komma i konflikt med 
känsliga naturvärden, såsom störningskänsliga häckande fåglar på öar längs kusten. 
För en långsiktig, positiv utveckling av besöksnäringen är det också viktigt att hitta ett 
sätt att komma tillrätta med det marina skräpet. 

Karta som visar densiteten på fritidsbåtslivet. Rött anger områden där det kan antas vara högst intensitet på 
fritidsbåtslivet baserat på antal båtplatser och naturhamnar. 
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Friluftsliv och besöksnäring kan både vara i konflikt och samverka med varandra. 
Exempelvis kan exploatering av natursköna platser för turism och båtliv stå i konflikt 
med friluftslivets intressen. Samtidigt kräver en utveckling av turistrelaterad verksam
het ofta infrastruktur, vilket många gånger är till gagn även för friluftslivet. En annan 
potentiell konflikt är mellan dykning vid vrak och intresset att skydda kulturarvet. 

-

Både Tjörn och Orust är anslutna till Hållbarhetsklivet 4 som är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Syftet är att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag 
och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både 
boende och besökare. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Turismnäringen är en mark- och vattenkrävande näring som är beroende av god 
kommunal infrastruktur, vackra och rena miljöer att vistas i, intressanta sevärdheter 
samt god service och tillgänglighet. Översiktsplanen och rekommendationerna avses 
skapa förutsättningar för människors tillgänglighet till havet för friluftsliv och besöks
näring. I planeringen behöver hänsyn tas till behoven av tillgänglighet för både 
människor och båtar. Vissa områden, exempelvis områden med höga naturvärden 
kan å andra sidan behöva fredas från båttrafik. 

-

En avsikt med översiktsplanen är att möjliggöra åtgärder och lösningar för ett mer 
hållbart båtliv utan negativa miljöeffekter. Genom att ange områden som redan idag 
används av fritidsbåtstrafik och småbåtshamnar (R2), där en utökning av befintliga 
småbåtshamnar och relaterade utrymmen kan ske, avgränsas den lokala påverkan till 
områden som redan är påverkade. Det viktiga är dock att minska fritidsbåtstrafikens 
miljöpåverkan och en nyetablering i ett djupt vattenområde kan innebära en mindre 
miljöbelastning än en effektivisering i ett grunt vattenområde. Utformningen av 
bryggor har också en stor betydelse. En samlad bedömning måste göras från fall till 
fall. 

Den mest relevanta åtgärden för översiktsplanen är att identifiera sårbara kustmiljöer 
och styra bort exploatering och båttrafik från dessa områden. Förutom ställnings
tagandet på sid. 22, om att grunda områden ska bevaras opåverkade, pekas även 
rekreationsområden ut där försiktighet vid både nya anläggningar och beteenden ska 
råda för att skydda värdefulla natur- och rekreationsområden (R3). 

4 www.hallbarhetsklivet.se

-

 

 

 

Andra åtgärder är viktiga men nås inte med denna översiktsplan. Förvaring av fritids
båtar på land minskar behovet av bryggor, muddringar och giftiga båtbottenfärger. 
Det ryms dock inte inom denna plan som är avgränsad till vattenområdet, men avses 
hanteras i kommunernas framtida kommunövergripande översiktsplaner. 

-

 

Sänkt hastighet och begränsad motortrafik i känsliga områden kan minska störningar i 
utsatta områden. Här kan det vara aktuellt att diskutera inrättande av hänsyns
områden med länsstyrelsen när det gäller till exempel R3-områdena (områden för 
friluftsliv och rekreation). Ny miljövänlig teknik och nya styrmedel kan användas för 
att minska utsläpp och fysisk påverkan, vilket på sikt kan skapa ett mer hållbart båtliv. 
Sådana åtgärder ligger dock utanför översiktsplanens mandat. Exempel på ytterligare 
åtgärder vid exploatering för ett mer hållbart båtliv finns i rapporten Fritidsbåtars 
påverkan på grunda ekosystem i Sverige

-

5. 

R2 – Områden för fritidsbåtsliv 

Utpekade områden är värdefulla för fritidsbåtsliv med hänsyn till god 
framkomlighet. De ska vara tillgängliga för upplevelser av kust- och 
skärgårdslandskapet. Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller 
som påverkar skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte tillkomma. 
Rekommendationen omfattar större sammanhängande vattenområden som i hög 
grad används för fritidsbåtsliv. Områdena bygger på utrymmesbehov i anslutning 
till småbåtshamnar och naturhamnar samt kända områden och stråk som inte är 
farleder men av generellt värde för båtliv utifrån tillgänglighet och landskapsbild. 

R3 – Områden för friluftsliv och rekreation 

Utpekade områden är värdefulla för friluftsliv, rekreation och upplevelser. 
Områdena utgör sammanhängande områden med höga friluftsvärden och möjlig
heten för allmänheten att ta sig till områdena och ta del av värdena bör vara god. 
Utveckling av anläggningar och service ska dock ske på naturens villkor. 

-

 

R4 – Områden för motorsport 

Inom utpekat område utanför Henån ska bullrande fritids- och turistaktiviteter 
kunna prövas. Aktiviteter och arrangemang i form av träningar och tävlingar kan 
prövas inom området. 

5 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3. Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem 
i Sverige. 
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6.5 Maritima näringar 
Mål 

 

 

 

Tjörn och Orust ska 

• bidra till att utveckla ett bärkraftigt och blandat vattenbruk med 
kringnäringar som inte skadar den marina miljön. Utvecklingen ska ske i 
balans med allmänhetens tillgänglighet till hav och kust. 

• främja fler yrkesfiskare och bidra till ökade fiskebestånd, en god 
havsmiljö och hållbara kustsamhällen. Ett långsiktigt hållbart nyttjande 
är en grundförutsättning för att yrkesfisket ska kunna utvecklas. 

• främja den havsbaserade energiproduktionen från förnybara källor och 
ge rumsliga förutsättningar för test av ny teknik på området. 

Planeringsstrategier 

 

Att hantera livsmedel från havet har en lång tradition på Tjörn och Orust. Att 
nyttja den tradition och erfarenhet som finns och kombinera den med dagens 
kunskap om havet, liksom med kringverksamheter kopplat till exempelvis 
besöksnäring och gröna näringar gör vattenbruk och marina livsmedel till 
områden med betydande utvecklingspotential. Det är särskilt intressant med 
vattenbruk som även bidrar till förbättrad havsmiljö. Ett långsiktigt hållbart 
nyttjande är en grundförutsättning för att vattenbruket ska kunna utvecklas. 

Yrkesfisket har en lång tradition på Tjörn och Orust och det är viktigt att det 
finns goda förutsättningar för ett livskraftigt fiske med lokal anknytning. 
Värnandet av hamnar och havsnära verksamhetsområden där yrkesfisket kan 
fortleva och utvecklas är viktiga i samhällsplaneringen. 

 

Havsbaserad energiproduktion kommer sannolikt utgöra ett allt viktigare tillskott 
till energiförsörjningen i framtiden. Förutsättningarna för etablering och 
utveckling av havsbaserade energianläggningar ska värnas men endast 
energiproduktion som inte har en påtaglig negativ påverkan på bottenmiljön. 

Ett område har i förstudier visat sig vara särskilt lämpligt för test av strömkraft 
vid Hermanö/Måseskär. Området ligger oskyddat med kraftiga strömmar. 
Platsen ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är avhängig försvarets 
inställning till anläggningen. Kommunerna har svårt att bedöma hur en sådan 
anläggning inverkar på försvarets verksamhet och kan inte peka ut det som ett 
skarpt ställningstagande men vill uppmärksamma området som lämpligt för test 
av strömkraft på lång sikt. Avsikten är en anläggning för tester av teknik vilket 
gör att den ska vara flyttbar och inte av permanent karaktär. Strömkraft innebär 
låga konstruktioner som inte bör störa radio- och radiolänksystem. 

• Samverkan mellan vattenbruk, beredningsindustrin, yrkesfiske och 
förnybar energiproduktion ska eftersträvas. Befintliga verksamhets
områden i strandnära lägen ska värnas och prioriteras för verksamheter 
som är i behov av ett havsnära läge. Befintlig beredningsindustri ska ges 
förutsättningar att utvecklas när så är möjligt. 

-

• Den lokala kopplingen till råvaror och kringverksamheter främjas. En 
utveckling av yrkesfisket kräver fungerande infrastruktur och en ökad 
vidareförädlingsgrad. Logistiska förutsättningar både till sjöss och på 
land, såsom tillgång till landningshamnar och kajer, ska värnas och ges 
möjlighet till utveckling. 

• En hållbar utveckling av yrkesfisket och en god havsmiljö ska 
stimuleras. Som ett led i detta bör möjligheten till att utöka de befintliga 
fiskebegränsningarna runt Orust även söder om Tjörn studeras. I 
förlängningen bör en lokal plan för yrkesfisket inom kommunerna tas 
fram för att identifiera lämpliga och olika platser för olika typer av fiske. 
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Vattenbruk 
Vattenbruk är en gemensam benämning av odling av fisk, skaldjur, blötdjur och alger 
i vattenmiljö. Vattenbruk kräver en bra vattenkvalitet och friska ekosystem för att 
fungera på ett bra sätt och förändringar i miljön upptäcks ofta först i vattenbruken. 
Kring Tjörn och Orust bedrivs musselodlingar i relativt stor omfattning i flera 
områden i kommunerna. Det förekommer odling av ostron i mindre skala och det 
finns även en hummerodling på Klädesholmen. En förstudie för hummerodling 
håller på att genomföras, för att undersöka möjligheterna för att i framtiden bedriva 

 

hummerodling på västra Orust. Det finns diskussioner kring landbaserade fisk
odlingar på Mollösund och i Ellös på Orust samt på Ängholmen på Tjörn. 

-

De tillstånd som idag finns, såväl aktiva som vilande, visar sig generellt sett ligga 
relativt bra i förhållande till den existerande intressebilden. Ett undantag är de 
odlingstillstånd som finns för odling i Stigfjorden, en fjord som uppvisar en bred och 
variabel intressebild. 

Utmaningar och motstående anspråk 
En utmaning är att vattenbruket måste utvecklas med stor hänsyn till sjöfarten och 
befintliga och planerade farleder. Detta gäller även för farleder för huvudsakligen 
fritidsbåtstrafik. I områdena vid Halsefjorden och Havstensfjorden finns farled som 
är av riksintresse för sjöfarten. Förutom sjöfarten kan även det rörliga friluftslivet, 
yrkesfisket, sjökablar och militär verksamhet anses stå i konflikt med anläggningar för 
vattenbruk. Visuellt påverkar mussel- och algodlingar mindre än fiskodlingar, då dessa 
kan ligga helt under vattnet. Vid nyetablering av vattenbruk är det viktigt att ta hänsyn 
till rekreations- och friluftsliv vid placering av vattenbruksverksamhet, då det ofta är 
med dessa intressen som konflikter uppstår. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Generellt ska vald placering för vattenbruk ha en god vattenomsättning och en 
bottentyp med låg sedimentation för att minska en negativ lokal miljöpåverkan. Det 
är viktigt att det finns tillgång till vägar, bryggor och biutrymmen på land för att 
hantera skörd och underhåll av anläggningen. Vattenbruk inom områden med hög 
biodiversitet såsom ålgräsängar ska undvikas helt. Områden och objekt med 
kulturhistoriskt värde ska också undvikas. 

Det finns två typer av rekommendationer i kartan avseende nya områden för 
vattenbruk; musslor och ostron samt alger. Områdena för musslor och ostron baseras 
på Vägledning för marint vattenbruk i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 
2020:02, där områden som möjliga för vattenbruk identifierats. Områdena för alger 
baseras på artikeln Identifying Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish West 
Coast6 i tidskriften Coastal Management, där lämpliga platser för algodling på västkusten 

6 Jean-Baptiste E. Thomas, Filipe Silva Ramos & Fredrik Gröndahl (2019) Identifying 
Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish West Coast, Coastal 
Management, 47:1, 88-106 

279



  
FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 34 

 

tagits fram med hjälp av multikriterieanalyser i GIS. I bägge fallen har lokala analyser i 
arbetet med FÖP:en gjorts och områden har justerats eller tagits bort.   

När det gäller Stigfjorden och delvis också Käringöfjorden måste en eventuell fortsatt 
utveckling av musselodling och annan vattenbruksverksamhet ske med stor hänsyn 
till de mycket stora naturvärdena. 

Landbaserade fiskodlingar där man recirkulerar och renar vattnet från näringsämnen 
är exempel på mer miljövänliga tekniker som kan vara ett alternativ till konventionell 
fiskodling med traditionella tekniker som öppna kassar. 

  

R5 – Områden för odling av blötdjur och alger 

R5a – giltiga tillstånd för mussel- och ostronodlingar 

R5b - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning 
av anläggningar för vattenbruk avseende musslor och ostron. Exakt 
placering och vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 

R5c - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning 
av anläggningar för vattenbruk avseende alger. Exakt placering och 
vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 
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Yrkesfiske 
Fiske har historiskt sett varit en av de dominerande näringarna på Tjörn och Orust 
men sedan mitten av förra seklet har det skett en dramatisk nedgång av antalet fiskare 
och fartyg i kommunerna. Fisket i Skagerrak domineras värdemässigt av havskräfta 
och räka samt viktmässigt av sill. Av en stor mängd andra arter som har betydelse kan 
nämnas torsk, rödtunga och rödspätta. För områdena mellan Göteborg och Orust, 
har inslaget av torsk och andra bottenfiskar inklusive flatfisk stor betydelse. 

Enligt miljöbalkens 3 kapitlet 5 § ska mark- och vattenområden, som har betydelse 
för yrkesfisket, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. Områden, som är av riksintresse för yrkesfisket, skall skyddas 
mot sådana åtgärder. Områden som utgör riksintressen som lekområden för torsk är 
Byfjorden, Havsstensfjorden, Koljefjorden, Stigfjorden och Hakefjorden. 
Riksintressena som omfattas av den statliga havsplanen reviderades 2019. Pater 
Noster och djupa rännan mot Göteborg som fångstområde för havskräfta, torsk, 
flatfisk och andra bottenfiskar finns kvar i en liten del. Övrigt har ersatts av Södra 
Skagerraks utsjöområde (RI YF 16). Området väster om Hermanö som fångstområde 
för havskräfta har ersatts av Norra Skagerrak trålgränsområde (RI YF 17). Även 
hamnarna i Ellös och Rönnäng är av riksintresse för yrkesfisket. 

Vattenområdena runt Orust, förutom de västra delarna, är skyddsområden för fisk 
och det råder till exempel fiskeförbud för torsk, kolja och bleka. Havsstensfjorden 
och andra fjordar kring Tjörn och Orust har historiskt haft stora bestånd av 
bottenfiskar som torsk, rödspätta och piggvar. Men under första årtiondet av 2000-
talet visade en rad undersökningar att de lokala bestånden av bottenfisk, särskilt 
torskfiskar, minskat kraftigt. Området vid Havsstensfjorden har haft stor betydelse 
för yrkes- och binäringsfisket, så de låga fiskbestånden var inte bara ett problem för 
den biologiska mångfalden utan också för fiskerinäringen. Det hade tidigare gjorts 
försök för att rädda bestånden av bottenfisk vid Tjörn och Orust. Bland annat har 
gränsen för trålning flyttats utåt, användningen av vissa icke-selektiva fiskemetoder 
har begränsats och det har funnits antalsbegränsning för fångst av torsk, kolja och 
bleka med handredskap. Men tyvärr var inte dessa åtgärder tillräckliga för att 
bestånden skulle återhämta sig. Beståndens nedgång berodde i huvudsak på ett allt 
intensivare fiske. Den snabba tekniska utvecklingen inom yrkes- och fritidsfisket 
visade sig vara oförenlig med ett hållbart nyttjande av fiskresursen. En kartläggning 
visade dock att det fortfarande fanns ett lekande bestånd av torsk i Havstensfjorden. 
För att skydda de lekande torskarna inrättades två fiskefria områden vid 

Havstensfjorden. I en stor buffertzon som omfattar stora delar av fjordsystemet är 
torsk, kolja och bleka fredade året om och endast fiske med burar och krok tillåts. 
Fiske efter arter med god status, som öring och sill, kan fiskas i det angränsande 
havsområdet. 

  

Så regleras fisket 
Förutsättningarna för reglering av fiske i skyddade marina områden varierar i tre 
administrativa zoner; innanför trålgränsen, området mellan trålgränsen och 
territorialhavsgränsen samt i ekonomisk zon. Trålgränsen går normalt cirka fyra 
nautiska mil utanför baslinjerna. En nautisk mil motsvarar 1852 meter. Trål
gränsen har dragits så att den i det närmaste överensstämmer med yttre gränsen 
för det område längs våra kuster där inga andra nationer har tillträde för yrkes
mässigt fiske. Innanför trålgränsen är det förbjudet att tråla med undantag för 
räk- och kräfttrål. Innanför trålgränsen kan fiske regleras med föreskrifter enligt 
fiskerilagstiftningen eller med stöd av miljöbalkens områdesskyddsbestämmelser. 
Havs- och vattenmyndigheten har befogenhet att utfärda föreskrifter med stöd 
av fiskelagen medan länsstyrelserna och kommunerna har befogenhet att utfärda 
föreskrifter för naturreservat. Ordningsföreskrifter kan även införas i biotop
skyddsområde och djur- och växtskyddsområde av länsstyrelsen eller kommunen. 
Det finns alltså ett nationellt handlingsutrymme att innanför trålgränsen använda 
antingen miljöbalken eller fiskelagstiftningen. Det måste från fall till fall avgöras 
vilken typ av reglering som är bäst lämpad för att säkerställa bevarandemålen i 
det skyddade området. 

-

-

-

 

I den del av territorialhavet som ligger utanför trålgränsen gäller samma lagvals-
möjligheter som innanför trålgränsen. Möjligheten att nationellt införa en skydds
åtgärd begränsas dock av de långtgående samrådskrav som ställs i EU:s grundför
ordning om fiske. Detta beror på att en sådan åtgärd även kan påverka det fiske 
som bedrivs av andra nationer och som enligt avtal har tillträde till dessa vatten. 

-
-
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Utmaningar och motstående anspråk 
Intresset för att nyttja våra havsområden ökar. Ökningen väntas fortsätta och präglas 
av en mångfald av verksamheter, värden och anspråk. Som exempel finns ett scenario 
där fartygen för både sjöfarten och yrkesfisket blir större och därmed kan kräva mer 
yta till havs. Inom sjöfarten väntas dessutom mängden trafik öka, något som kan ge 
utmaningar i riskhantering och i vissa passager. 

I de fall trafikleder går nära geografiska områden som är viktiga för fiskerinäringen 
fungerar samexistens bra förutsatt att större fartyg inte går utanför de markerade 
lederna. Mindre fiskebåtar har lättare att väja för större båtar och fartyg varför 
problem ofta undviks. Vid andra typer av fiskesätt, exempelvis vid fiske med icke 
överseglingsbara passiva redskap, så finns dock vissa konflikter eftersom fiske då inte 
kan ske i eller i anslutning till farleder. Farleder för sjöfart och större fartyg kan med
föra en potentiell konflikt då vissa typer av fiske, exempelvis med nät, begränsas. 
Detta är särskilt ett problem vid större farleder. Om sjöfarten ökar i framtiden kan 
denna konflikt komma att växa och bli mer påtaglig i framtiden. 

-

Det kan finnas en risk för konflikt mellan kulturvärden och yrkesfiske vid användning 
av bottentrålning eller andra fiskemetoder som påverkar botten i områden med höga 
kulturvärden. Överfiske och bifångster leder till konflikter med naturens ekosystem i 
havet, detta har till exempel lett till att vissa geografiska områden idag är fredade från 
vissa fiskesätt. Det finns även en konflikt mellan trålningsområden och förorenade 
områden i havet som exempelvis sänkta vrak. 

I samband med att antalet sälar och skarvar har ökat har konflikterna med fisket 
intensifierats. Förutom att orsaka skador på redskap kan säl och skarv även ha en 
inverkan på fiskbeståndet. Andra intressekonflikter som kan förekomma är mellan 
yrkesfiske och energiproduktion och infrastruktur. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Kommunernas mandat för styrning av fisket är begränsat men Tjörn och Orust vill 
med översiktsplanen och rekommendationerna tydliggöra sin viljeriktning och 
insikten om att yrkesfisket innehåller både en miljöpåverkan och ett stort värde för 
kommunerna. Rekommendationerna innehåller därför en hänsyn till det befintliga 
yrkesfisket i utsjön, hänsyn till befintliga fredningsområden och en avsikt om att 
utreda ytterligare fredningsområden för fiskebegränsningar.    

 

 

  

R6 – Områden för yrkesfiske 

R6a - Inom utpekat område ska hänsyn till yrkesfisket tas vid all 
förändring som kan påverka dess förutsättningar. I området finns 
också intressen för försvar och sjöfart vilket ska kunna upprätthållas och 
utvecklas. Hela området av riksintresse för yrkesfisket samt områden där ett 
aktivt fiske bedrivits mellan 2012-2014 inryms i det utpekade området. 

R6b – Hamnarna i Ellös och Rönnäng är av riksintresse för 
yrkesfiske. För fiskets bedrivande är det viktigt med fungerande 
infrastruktur i form av tillgång till dessa hamnar och landningsplatser. Inga 
åtgärder som försvårar fiskesektorns möjligheter till landning av fångsten 
vid dessa hamnar får tillkomma. 

R7 – Fiskefria områden 

Den 1 februari 2010 infördes ett fredningsområde i en del av Havstensfjorden i 
Bohuslän, med syfte att skydda lokala bestånd av torsk, piggvar och rödspätta. 
Fredningen består av två mindre helt fiskefria kärnområden och ett större 
sammanhängande fjordområde med fredning året om för torsk, kolja och bleka, 
där endast selektiva redskap som tillåter återutsättning av fisk, burar och krok, 
tillåts. 

R7a - totalt fiskeförbud 

R7b - totalt fiskeförbud undantaget handredskapsfiske från Orust och 
fastlandet 

R7c - fiskeförbud för torsk, kolja och bleka hela året. Tillåtna redskap 
är handredskap, skaldjursburar och musselskrapor. 

R8 – Utredningsområde för utökat fiskefritt område 

Kommunerna avser att studera möjligheten till att utöka de befintliga 
fiskebegränsningarna för att stimulera en hållbar utveckling av det småskaliga 
kustnära fisket och en god havsmiljö. 
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Energi 
I syfte att uppnå de nationella målen att Sverige ska bli självförsörjande på förnyelse
bar energi så behöver dagens teknik som består av vatten-, vind- och vågkraft, jord- 
och bergvärme, samt sol- och bioenergi utvecklas. Framförallt är det satsningar på 
sol-, vind- och annan marin energiproduktion såsom våg- och strömkraft samt 
utbyggnad av nya kraftledningar, som kan komma att inverka på Tjörn och Orusts 
kust- och havsområden. Det som i ett första skede kan vara intressant är test
anläggningar för att prova olika metoder och utrustningar för marin energi. Dessa tar 
upp mindre yta och har mindre påverkan än fullskaliga anläggningar 

-

-

Havsbaserad vindkraft 
Västkusten har naturliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft. I den inre skär
gården och kustzonen är dock förutsättningarna för storskalig utbyggnad begränsad 
på grund av konflikt med boende- och näringslivsintressen samt natur- och 
kulturvård, landskapsbild och försvar. Det pågår förarbeten för två större projekt, 
upp till totalt 300 verk, i territorialhavet i höjd med Orust och Tjörn. 

-

Testbäddar för våg- och strömkraft och bioenergi 
Haven innehåller stora mängder energi i form av tidvatten, vågor och vattenströmmar 
som kan nyttjas för produktion av förnyelsebar energi. Utvecklingen har inte kommit 
lika långt som för vindkraften, men potentialen är stor och fördelarna är flera: till
gången är jämn och förutsägbar, anläggningarna kräver inte samma fundament som 
vindkraften och inverkan på fågellivet är mindre. I Sverige är varken vågorna stora 
eller strömmarna starka med globala mått mätt. Däremot utgör kusten, med dess 
branta klippor och stora djup nära land, ett intressant område för test och utveckling 
av marin energi. Här finns energiförhållanden som underlättar tester av modeller samt 
en omfattande marin forskning och förutsättningar för kunskapsuppbyggnad. Det 
finns även potential för bioenergi från havet. Flera projekt pågår inom detta område, i 
första hand rör det sig om algodling vars potential ligger i den höga produktiviteten. 

-

Utmaningar och motstående anspråk 
Havsbaserad vindkraft står ofta i konflikt med såväl natur och friluftsliv, som försvar, 
yrkesfiske och sjöfart. Ström- och vågkraft gör inte samma anspråk på miljö och 
fågelliv, men kan ha negativ inverkan på bottenmiljö och känsliga strömförhållanden 
varför det är viktigt med miljökonsekvensanalys. Produktion av bioenergi kan 
ytmässigt stå i konflikt med fiske och sjöfart, men kan även vara ett gynnsamt 
komplement till vattenbruk om verksamheterna anpassas till varandra. I de fall nya 
ledningar kommer att anläggas finns det risk för en intressekonflikt med naturvård 

 

och friluftsliv och kräver utökat naturskydd, vilket inte ryms i nuvarande 
översiktsplaner. 

Ställningstagande och rekommendationer 
Flera företag testar utrustning för vågkraft i området runt Orust. Det lättillgängliga 
vattnet är intressant för testanläggningar ur ett internationellt perspektiv på grund av 
det milda klimatet avseende vågor och strömmar. Testsite Skagerrak är ett samarbete 
mellan forskningsinstitutet RISE, Lysekils kommun, Göteborgs Universitet, Uppsala 
Universitet, Bohuslän Marin Energi och Orust kommun. Konsortiet planerar bland 
annat för en anläggning vid Svanesund. Området är skyddat och tidvattenrörelser 
dominerar, variationerna är stora med riktningsändringar fyra gånger per dygn. 
Fjordarna innanför Svanesund är dock känsliga för strömhastigheter och vatten-
transporter, en testbädd kräver nogsamma miljökonsekvensanalyser för att säkerställa 
att fjordmiljön inte försämras. Konsortiet har även visat intresse för ett område utan
för Tjörn för test av vindbruksteknik. För att undvika konflikter föreslås utbyggnad 
till havs på stort avstånd från kusten, gärna i kombination med andra energislag. 

-
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R9 – Områden för utveckling av marin energi 

Områdenas omfattning, djup och andra förhållanden är viktiga för möjligheten till 
utveckling av energiutvinning till havs. Fartyg behöver god tillgänglighet till 
områdena för byggnation, drift och underhåll. För att kunna distribuera och över
föra el behöver det finnas möjligheter till anslutningar på land. 

-

R9a - inom ett utpekat område är kommunerna positiva till att 
produktions- och testanläggningar för strömkraft prövas. Lämpliga 
områden kan ske i samverkan med andra näringar såsom vatten-
bruksnäringen. Området i närheten av Svanesund lämpar sig för tester av 
system, prototyper och komponenter med fokus på strömmande vatten. 

R9b - inom området får testanläggningar för vindbruk prövas.  
Förutsättningen för vindbruk på platsen är att anpassning av exempelvis 
vindkraftparkens utformning kan ske för att möjliggöra en samexistens med 
yrkesfisket. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade förutsättningar 
för samexistens. 

För riksintressena för kulturmiljövård Måseskär, Pater Noster och Marstrand 
har horisontlinjen och det större landskapsrummet en central betydelse för 
värdet. En siktanalys i detalj behöver göras för att avgöra om konsekvensen 
är acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att söka 
tillstånd för vindbruk på platsen. 
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6.6 Transporter 
Mål 

Tjörn och Orust ska skapa förutsättningar för effektiva transporter, ge sjöfarten 
utrymme att växa samt främja den breda allmänhetens tillträde till havet både på 
land och till sjöss. 

Planeringsstrategier 

Sjöfarten kommer att öka volymmässigt och sannolikt ytmässigt. Den har också 
en viktig roll i att avlasta befintlig landinfrastruktur. Avgörande för sjöfarten är 
framkomligheten, tillgången till hamnar samt logistiska förutsättningar som 
möjliggör en enkel och välfungerande övergång mellan sjö- och landtrafik. En 
mångsidig hamnverksamhet är en viktig faktor i kommunernas näringslivs
utveckling och måste ses i relation till de många anspråk som samlas i kustlinjen, 
inte minst i de centrala delarna av samhällena. 

-

• Hamnen i Vallhamn ska utvecklas och säkras som en stor och viktig 
hamn. Utvecklingstankarna rör markanvändning i anslutning till 
hamnen, som studeras vidare i den kommunomfattande 
översiktsplanen. Eventuell utveckling bedöms inte medföra förändrade 
vattenanspråk i anslutning till Vallhamn, eller avvikelse från hamnens 
verksamhetstillstånd. Vägar med koppling till hamnen ska fortsatt 
värnas och utpekade farleder ska vara tillgängliga och effektiva för 
sjöfart. 

• Befintliga hamnar i olika skalor och för olika ändamål som har potential 
för att utvidgas och förtätas ska ges förutsättningar för det. 

• Platser som kopplar samman kommunikation mellan land och hav 
under hela året ska värnas och stärkas och rymma till exempel 
hållplatser för buss, taxi, reguljära båtturer, charterbåtar, taxibåtar och 
cykelvägar och kajakleder. Detta ska stärka förutsättningarna att nyttja 
kust och skärgård för pendling, turism, rekreation och friluftsliv. 

• Pendlingstrafiken på land bör kompletteras med en miljövänlig 
kollektivtrafik till havs. På sikt eftersträvas till exempel en ny reguljär 
färjelinje mellan södra Tjörn och Kungälv. Det kan också handla om 
säsongsbaserade personfärjor för att minska belastningen på vägnätet 
under sommaren. En lokaliseringsutredning för färjeförbindelsens 
exakta läge bör göras för bland annat aspekterna naturmiljö, kulturmiljö 
och barriäreffekt för att minimera påverkan på miljön i området. 

• En ny broförbindelse till fastlandet byggs mellan Orust och fastlandet. 
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Infrastruktur 

Infrastruktur definieras som system av anläggningar som gemensamt säkerställer att 
försörjning och produktion fungerar. Infrastruktur spelar en viktig roll i arbetet med 
att bygga ett robust samhälle som kan trygga människors hälsa och säkerhet, och är 
en central komponent i miljöarbetet genom satsningar på kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar samt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 

Tillgänglighet till kusten 
De främsta förbindelserna mellan kommunerna och fastlandet är Skåpesundsbron 
mellan Tjörn och Orust, Tjörnbron och Källösundsbron som förbinder Tjörn med 
Stenungsund, Vindöbron som förbinder Orust med fastlandet norr om Henån, samt 
bilfärjan mellan Kolhättan och Svanesund. Lokala vägnätet utgörs huvudsakligen av 
länsvägar som Trafikverket ansvarar för. Primära vägar är väg 160 som korsar båda 
kommunerna i nord-sydlig riktning och förbinder dem med fastlandet, väg 169 
mellan Myggenäs och Rönnäng och väg 178 mellan Varekil och Ellös som är central 
för västra Orust. Väg 160 och 169 är bitvis klassade som riksintresse för transporter 
till Vallhamn. 

Vägarnas belastning är ojämnt fördelat under året. Under större delen av året är fram
komligheten acceptabel, om än med trafiktoppar till följd av den betydande arbets
pendlingen till och från kommunerna på vardagsmorgnar och -kvällar. Under 
sommarsäsongen och långhelger ökar trafikmängderna avsevärt med det stora antalet 
fritidsboenden som tar sig till öarna, trafiksystemet räcker då inte till utan det blir 
mycket köer men även stor brist på parkeringsplatser i tätorterna. Flera vägar bedöms 
ha förhållandevis dålig standard med tanke på belastningen. Tjörnbroarna och fram
för allt Stenungsötunneln, är betydande flaskhalsar och sårbara vid till exempel 
olyckor. Den smala tunneln gör att vägen måste stängas i båda riktningar vid stora 
godstransporter, vilket främst gäller industriella transporter till och från hamnen i 
Vallhamn. 

-
-

-

Kommunerna har många arbetspendlare som bor på öarna men arbetar på fastlandet, 
i Stenungsund och Göteborg. Expressbussarna mellan Stenungsund och Göteborg är 
därför av stor vikt, så är även den reguljära kollektivtrafiken, som idag förbinder de 
flesta samhällena inom kommunerna samt tillgången till pendelparkeringar. 

Karta som visar intensiteten avseende främst den kommersiella sjöfarten. Rött anger områden där det är högst 
intensitet. Källa: www.marinetraffic.com

Sjöfart 
Sjöfarten omfattar handelssjöfart, fiskesjöfart, fritidssjöfart samt kollektivtrafik och är 
beroende av framkomlighet i farleder, ankringsmöjligheter och hamnar. Farlederna är 
skyddade såväl ovan vatten som ner till ett visst djup under vattenytan. 

För handelssjöfarten är den mest betydelsefulla farleden Marstrand-Uddevalla som 
försörjer Vallhamn, Uddevalla och Stenungsund. Av betydelse är även inseglings
lederna till Skärhamn och Rönnäng. Det finns ett antal hamnar som nyttjas som 
handelshamnar. Wallhamn AB äger hamnen i Vallhamn på Tjörn som är landets 
största privatägda hamn med import och export av fordon som kärnverksamhet. I 

-
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Mollösund och Ellös på Orust och Ängholmen på Tjörn finns kajanläggningar som 
främst nyttjas för leverans av råvaror till den lokala fiskberedningsindustrin. 

Sommartid trafikeras farlederna av stort antal fritidsbåtar. Den nord-sydliga leden 
längs den västra kusten samt lederna till Stenungsund och Uddevalla, tillsammans 
med den till Vallhamn, är klassade som riksintresse. 

Ett antal samhällen i kommunerna, däribland Åstol, Dyrön, Käringön och Gull
holmen, saknar fasta landförbindelser. Trafiken till dessa samhällen upprätthålls av 
personfärjor. Fungerande transport av varor och personer, inklusive anslutning till 
kollektivtrafik och parkering, är en förutsättning för att upprätthålla service till den 
fasta befolkningen på ytteröarna men även mycket betydelsefullt för tillgängligheten 
för sommargäster och turister. 

-

Utmaningar och motstående anspråk 
För att uppnå klimatmålen kan långväga transporter alltmer komma att flyttas från 
land till hav. Då är det centralt att satsningar på anslutande hamnar, vägar och järn
vägar samverkar och utvecklas i samma takt. Sjöfarten gör dock anspråk på stora ytor, 
områden som i framtiden kan utsättas för konkurrens genom en ökad utbyggnad av 
fasta installationer främst för vindkraft, vågkraft och vattenbruk. Med ökad 
konkurrens om ytorna finns risk att sjöfartens framkomlighet begränsas. 

-

Muddring och dumpning 
Muddermassor uppkommer vid många olika verksamheter, exempelvis vid anläggning 
av bryggor eller vid farleder och hamnar. Om muddringsmassorna inte kan återvinnas 
eller återanvändas krävs en annan plats där de kan dumpas. Om massorna inte är för
orenade kan det alternativ som med minst miljöpåverkan och som är mest kostnads
effektivt vara att dumpa massorna i havet. Valet av plats är betydelsefullt för vilka 
miljöeffekter detta medför. 

-
-

Muddring och dumpning prövas enligt olika lagstiftning, muddring enligt 11 kapitlet 
miljöbalken och dumpning enligt 15 kapitlet miljöbalken. Idag kan anmälan/ tillstånd 
ges för muddring utan ett det finns någon lösning för hanteringen av massorna vilket 
är ett problem. I vissa fall kan det även krävas en strandskyddsdispens. 

Utmaningar och motstående anspråk 
Utöver att lämpliga områden ska användas för deponering av mudder ser 
kommunerna förbättringsområden när det gäller hanteringen i övrigt. Långsiktigt 

bedöms en förstärkning av samordningen mellan förvaltningar och kommuner, vara 
en viktig aspekt för en förbättrad havsmiljö. Detta är viktigt inte minst då frågor som 
muddring och dumpning behandlas. En effekt av dagens lagstiftning är att 
prövningen av själva muddringen och den fortsatta hanteringen av mudderavfallet 
inte görs samordnat. I vissa fall krävs även dispens från det generella strandskyddet i 
ytterligare ett separat beslut. Det är angeläget att kvittblivningen är klarlagd när 
muddring beviljas. Ett minimikrav är att det i varje muddringstillstånd utförligt 
beskrivs att muddring ej får starta innan frågan om kvittblivning klarlagts. 

Ett annat problem som uppmärksammats är hur tillsynen av den faktiska mudder
tippningen genomförs. Idag saknas en aktiv tillsyn och krav på kontrollprogram för 
mindre dumpningsplatser. I problemet ingår också avsaknaden av efterföljande 
sjömätning och kontroll av bottentopografin. Med tanke på de långa avstånd mudder 
behöver transporteras finns risk att mudder hamnar på felaktiga platser. Detta är en 
viktig fråga som blivit allt viktigare i takt med minskningen av ålgräset i grunda 
havsområden. 

-

Ställningstagande och rekommendationer 
Kommunerna vill med översiktsplanen och rekommendationerna nedan dels säker
ställa de farleder som behövs för sjöfartens framkomlighet och dels möjliggöra en 
förbättring av infrastrukturen både för landtransporter och sjötransporter. Antalet 
invånare på både Tjörn och Orust förväntas öka i framtiden vilket riskerar ytterligare 
trafikbelastning på Tjörnbron. En ny reguljär färjeförbindelse för persontrafik som 
avlastar befintlig bro framstår som en nödvändighet för att utveckla Tjörn som en del 
av Göteborgsregionen. En sådan måste därför prioriteras. Förbindelsen kan beroende 
på utformning och placering underlätta för en effektivare pendling med kollektivtrafik 
och minska fordonstrafikens negativa miljöpåverkan. En lokaliseringsutredning för 
färjeförbindelsens exakta läge bör göras för bland annat aspekterna naturmiljö, 
kulturmiljö och barriäreffekt för att minimera påverkan på miljön i området. 

-

Orust, Tjörn och Stenungsund verkar tillsammans för att få en ny broförbindelse 
mellan Orust och fastlandet och E6:an för att inte vara beroende av trafiksituationen 
på Tjörn och ett reservat för en förbindelse norr om Svanesund har lagts in i över
siktsplanen. Det finns också beslut om att en åtgärdsvalsstudie ska tas fram. En sådan 
förbindelse skulle ha stor betydelse för både Tjörn och Orust då den i hög grad 
förväntas bidra till avlastning på väg 160 via Tjörnbroarna. 

-
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Kommunerna har i arbetet med denna översiktsplan undersökt eventuella områden 
som kan vara möjliga för undantag från dumpningsförbud utifrån ett mark- och 
vattenanvändningsperspektiv genom att utgå från kända ackumulationsbottnar och 
därifrån exkludera områden med höga naturvärden, värden för friluftslivet, 
vattenbruk och områden som pekats ut som viktiga för sjötransporter. Slutsatsen 
efter samrådet är att det inte finns några lämpliga platser för dumpning av 
muddermassor inom kommunernas gränser. 

R10 – Område för sjöfartsrörelser 

Utpekade områden är värdefulla för sjöfarten med hänsyn till god framkomlighet. 
Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss bör inte tillkomma. 
Rekommendationen omfattar alla farleder och större sammanhängande områden 
som bygger på utrymmesbehov längs farlederna. 

R11 - Reservat för ny fast vägförbindelse 

Området prioriteras för en ny bro norr om Svanesund mellan Orust och 
Stenungsund. 

R12 – Principiell linjesträckning för ny färjeförbindelse 

En lokaliseringsutredning för färjeförbindelsens exakta läge bör göras för bland 
annat aspekterna naturmiljö, kulturmiljö och barriäreffekt för att minimera 
påverkan på miljön i området. 
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7 Hänsyn 

 

 

 

En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen 
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, till exempel när det gäller 
lokalisering och utformning av nya anspråk såsom vattenbruk eller småbåtshamnar. 
Riksintressen ska anges särskilt och behandlas nedan i avsnitt 7.1. Kravet på 
redovisning av de allmänna intressena innebär att kommunen preciserar vilka 
intressen som ska tillgodoses, var de ligger, hur de avgränsas samt avgör vilket 
intresse som ska gälla om det råder konflikt mellan dem. Klimatförändringar samt 
säkerheter och risker behandlas översiktligt i avsnitt 7.2 samt 7.3. 

Frågor som gäller Agenda 2030, miljökvalitetsnormer och miljömål behandlas i 
avsnitt 8 Konsekvenser.

7.1 Hur kommunen tillgodoser riksintressen 
Riksintressena är av två olika slag. I miljöbalkens tredje kapitel anges typer av 
områden som kan vara av riksintresse. Sektorsansvariga centrala myndigheter beslutar 
vilka områden som man anser ska vara av riksintresse. I miljöbalkens fjärde kapitel 
pekas ett antal större, i ord specificerade områden ut som riksintresseområden. Dessa 
är beslutade av riksdagen. 

Följande riksintressen berör havet (förvaltningsmyndigheter inom parentes): 

Naturvård (Naturvårdsverket) 
Orust och Tjörn berörs av sju områden som är riksintresse för naturvården och som 
är relaterade till havsmiljön. Enligt miljöbalken 2 kapitlet 6 § ska områdena skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Inom dessa områden finns 
riksintressanta värden som exempelvis skärgårdslandskap med geologiska värden, 
havslandskap, strandnära marin våtmark och strandnära naturbetesmark. 

Inom Tjörns och Orusts kommuner finns totalt nio Natura 2000-områden. Natura 
2000-områden är sedan 2001 klassade som riksintressen enligt miljöbalken 4 kapitlet 
8 §. Natura 2000. Natura 2000 har kommit till med stöd av EU:s habitat- respektive 
fågeldirektiv. Målet i Art- och habitatdirektivet är att främja att den biologiska 
mångfalden bibehålls. För att nå det målet ska alla EU-länder utse särskilda områden, 
Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande 

nätverk. Dessa områden innehåller arter som eller naturtyper som är särskilt 
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 

Enligt miljöbalken 7 kapitlet 28 a § finns ett tillståndskrav innebär att det är förbjudet 
att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön i Natura 2000-områden. 

Kommunerna stödjer de utpekade riksintressena och Natura 2000-områden. 
Enligt kommunernas uppfattning utgör rekommendationerna i denna 
översiktsplan tillsammans med gällande reservats- och strandskyddsbestämmelser 
samt bevarandeplaner tills vidare ett tillfredsställande skydd. 

Kulturmiljö (Riksantikvarieämbetet) 
Det finns sex riksintresseområden för kulturmiljövården i kommunerna vilka är 
knutna till hav och kust: Pater Noster fyrplats, fiskelägena på Åstol och Mollösund 
som tillhör Bohusläns äldsta, Gullholmen/Härmanö inkl. Kärringön, Haga i norra 
Stigfjorden samt Säby norr om Skärhamn. Enligt miljöbalken kapitel 3 § 6 skall dessa 
områden skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. 

Föreslagen vindbruksanläggning ligger mellan 15 och 25 kilometer från 
riksintressena för kulturmiljövård Måseskär, Pater Noster och Marstrand. 
Anläggningen kommer troligtvis vara synlig från åtminstone Pater Noster och 
Marstrand om man befinner sig på någon av platserna som ligger högt i sig. För 
riksintressena har horisontlinjen och det större landskapsrummet central 
betydelse för värdet. Därför kan en vindbruksanläggning på platsen medföra en 
negativ konsekvens på kulturmiljön. Detta kan behöva bedömas i ett större 
sammanhang inklusive de två större projekt i territorialhavet i höjd med Orust 
och Tjörn. 

Kommunerna stödjer de utpekade riksintressena. Planförslaget innehåller en 
rekommendation om att en siktanalys i detalj och andra analyser av till exempel 
miljönyttan av anläggningen behöver göras för att avgöra om konsekvensen är 
acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att söka tillstånd 
för vindbruk på platsen. Tillsammans med det skydd kulturminneslagen generellt 
ger samt rekommendationerna i denna översiktsplan bedöms riksintressena tills 
vidare ha ett tillfredsställande skydd. 
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Friluftsliv (Naturvårdsverket) 
Både Tjörns och Orusts vatten- och kustområden ingår i ett riksintresseområde för 
friluftsliv, miljöbalkens 3 kapitlet 6 § Södra Bohusläns kust, med stort rekreativt värde. 
Området utgör kommunernas största tillgång för friluftsliv och är ett utpräglat 
skärgårdslandskap med stor variation från exponerad ytterskärgård till skyddad 
innerskärgård. Området har goda förutsättningar för upplevelser i naturskönt kust- 
och fjordområde och lämpar sig för bad, båtsport, kanotpaddling, fritidsfiske, 
naturupplevelser, kulturstudier m.m. 

Kommunerna stödjer riksintresset. Enligt kommunens uppfattning ger gällande 
reservats och/eller strandskyddsbestämmelser tillsammans med 
rekommendationerna i denna översiktsplan tills vidare området ett 
tillfredsställande skydd. 

Yrkesfiske (Havs- och vattenmyndigheten) 
Enligt miljöbalkens 3 kapitlet 5 § ska mark- och vattenområden, som har betydelse 
för yrkesfisket, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande. Områden, som är av riksintresse för yrkesfisket, skall skyddas 
mot sådana åtgärder. Områden som utgör riksintressen som lekområden för torsk är 
Byfjorden, Havsstensfjorden, Koljefjorden, Stigfjorden och Hakefjorden. 
Riksintressena som omfattas av den statliga havsplanen reviderades 2019. Pater 
Noster och djupa rännan mot Göteborg som fångstområde för havskräfta, torsk, 
flatfisk och andra bottenfiskar finns kvar i en liten del. Övrigt har ersatts av Södra 
Skagerraks utsjöområde (RI YF 16). Området väster om Hermanö som fångstområde 
för havskräfta har ersatts av Norra Skagerrak trålgränsområde (RI YF 17). Även 
hamnarna i Ellös och Rönnäng är av riksintresse för yrkesfisket. 

Enligt kommunens uppfattning utgör för närvarande rekommendationerna i 
denna översiktsplan ett tillräckligt skydd för de aktuella riksintressena. 

Fasta anläggningar inom ett energiutvinningsområde kan försvåra möjligheten till 
yrkesfiske med aktiva redskap som trålning. Det pågår en snabb teknikutveckling 
inom energiområdet och kraven på samexistens med exempelvis yrkesfisket ökar. 
Avsikten med vindbruksområdet i översiktsplanen är möjliggöra tester av nya 
tekniker, konstruktioner och samexistenser. Förutsättningen för vindbruk på 
platsen är att anpassning av exempelvis vindkraftparkens utformning kan ske för 
att möjliggöra en samexistens. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade 
förutsättningar för samexistens. 

För fiskets bedrivande är det viktigt med fungerande infrastruktur i form av 
tillgängliga hamnar och landningsplatser och att fartygen kan förflytta sig till och 
från dessa. Därav riksintresseanspråket för hamnarna i Ellös och Rönnäng. 
Rekommendationerna i denna översiktsplan innehåller inte något som hindrar 
denna rörelse mellan fångstområden och hamnar eller landningsplatser. För 
säkerställande av hamnarnas anspråk på land, hänvisas till respektive kommuns 
kommunövergripande översiktsplan. 

Kommunikation (Trafikverket) 
Enligt miljöbalken 3 kapitlet 8 § ska områden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för kommunikationer, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Dessa 
områden skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningarna. I planområdet finns farleder av riksintresse för 
sjöfarten samt en allmän hamn av riksintresse, hamnen i Vallhamn. 

Kommunerna planerar inga åtgärder som kan påtagligt försvåra de utpekade 
områdena för kommunikationer. Farlederna av riksintresse ingår i 
rekommendation R10 – Område för sjöfartsrörelser. 
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Totalförsvaret (Försvarsmakten) 
Inom planområdet finns ett öppet utpekat riksintresse enligt 3 kap 9 § miljöbalken för 
totalförsvarets militära del i form av sjöövningsområdet Skagen. Riksintressets värde 
består i sjöövningsområdets funktion för övning av Försvarsmaktens huvuduppgift 
väpnad strid. Övnings- och skjutfält är en förutsättning för att uppnå förmågan till 
väpnad strid och utgör därför en grundläggande produktionsresurs för 
Försvarsmaktens samtliga förband. För fartygsförbanden i samverkan med flyg- och 
helikopterförband krävs särskilt marina skjutområden. Övningar och utbildning i de 
marina skjutområdena måste kunna genomföras utan störningar av såväl fysiska som 
tekniska hinder. 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av sekretess 
och inte alls kan redovisas öppet på karta, är bland annat hela landets yta 
samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter 
inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt behöver skickas på 
remiss till Försvarsmakten för att säkerställa att ingen skada sker på riksintressen som 
omfattas sekretess. Övriga remisser som behöver skickas till Försvarsmakten framgår 
i Försvarsmaktens riksintressekatalog. 

Kommunerna stödjer riksintresset och befäster det i huvudsak i 
rekommendationer och ställningstaganden i översiktsplanen. 

Som öar och ö-kommuner är Orust och Tjörn starkt beroende av omgivande 
vattenområden för sin framtida utveckling. Kommunerna befarar att 
försvarsmaktens utbredda anspråk, med restriktioner avseende fasta 
installationer, kan komma att påtagligt inskränka kommunernas framtida 
utvecklingsmöjligheter. 

Teknikutvecklingen går i dagsläget mycket snabbt när det gäller marin teknik som 
exempelvis livsmedelsproduktion och energiproduktion. I denna dynamiska 
utvecklingsfas framstår det som olyckligt att varaktigt låsa användningen av stora 
områden, som inom kort kan komma att utgöra en viktig resurs för lokal mat- 
och energiförsörjning. 

Kommunerna vill med detta, trots den grundläggande inställningen om att 
riksintresset ska beaktas, lägga fram en förhoppning om att ett framtida nyttjande 
av havet bör kunna inkludera såväl försvarets intressen, med nödvändig hänsyn 
till framkomlighet och sekretess avseende rikets säkerhet, som kommunernas 
behov av att nyttja havets resurser. 

Högexploaterad kust (Länsstyrelsen) 
Bohusläns kustområde söder om Lysekil är enligt miljöbalken kapitel 4 § 4 i sin helhet 
av riksintresse med hänsyn till områdets stora natur- och kulturvärden. Enligt 
miljöbalken kapitel 4 § 1 får exploateringsföretag, som påtagligt skadar områdets 
natur och kulturvärden, inte komma till stånd. Bestämmelserna utgör dock inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter och lokalt näringsliv. Bestämmelserna i 
miljöbalken kapitel 4 § 4 innebär bland annat restriktioner mot uppförande av 
fritidsbebyggelse och viss tung industri. 

Kommunerna stödjer riksintresset. De förslag som redovisas i översiktsplanen 
handlar till stor del om att utveckla lokala näringar knutna till havet som marina 
livsmedel, marin energi och turism och friluftsliv samtidigt som natur- och 
kulturvärdena tas till vara. 
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7.2 Klimatförändringar 
Klimatförändringar kommer att påverka haven och människans möjlighet att nyttja 
havet som resurs på många olika sätt och är viktiga parametrar för en planerings
process. I IPCC:s rapport Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and 
Communities beskrivs framtida beräknade havsnivåhöjningar utifrån olika 
framtidsscenarier via RCP:er. För scenariot RCP 8.5, ett scenario motsvarande 
fortsatt höga utsläpp växthusgaser, visar beräkningar att medelvattenståndet i havet 
globalt kan höjas med 15 mm/år vilket motsvarar 61 - 110 cm fram till 2100. På 
grund av den fördröjda effekten kommer havsnivån fortsätta att stiga under lång tid 
efter 2100. I scenariot RCP 8.5 accelererar havsnivåhöjningen efter 2100 och havet 
förväntas stiga med ytterligare en meter fram till 2150.7 

-

Vi kan förvänta oss en ökad medeltemperatur och en ökad medelnederbörd. 
Belastningen på dricksvatten- och avloppssystemen förväntas öka, denna 
infrastruktur är periodvis hårt belastad i många samhällen redan idag, bland annat på 
grund av den kraftiga säsongsvariationen avseende boende. Det varmare klimatet kan 
också föra med sig hälsorisker, bland annat ökad smittspridning hos både människor 
och djur. Detta ställer nya krav på hur vi utformar vårt samhälle, både vad gäller att 
minska vår påverkan på klimatet men också hur vi ska skapa ett samhälle som kan 
hantera dess effekter. Klimatförändringarna innebär ett ökat hot mot ekosystem som 
är nödvändiga för människan samtidigt som ekosystemen utgör en avgörande faktor 
för möjligheten att hantera de konsekvenser och påfrestningar ett förändrat klimat 
innebär. För att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer som är säkra ur ett 
klimatperspektiv är det viktigt att denna sårbarhet identifieras ur ett brett perspektiv 
och proaktivt för att undvika att åtgärder och lösningar står i konflikt med andra 
värden till exempel avseende natur och kultur. 

Klimatfrågan kopplar även till själva nyttjandet av havet. Ett behov av att minska ut
släpp av växthusgaser på kort tid kan komma att medföra ett ökat nyttjande av havet 
för produktion av olika former av fossilfri energi som havsbaserad vind- och vågkraft 
eller ett ökat intresse för verksamheter till havs genom förändrade transportmönster. 
Med denna bredd av effekter på havet finns utmaningar kring miljö- och tids
perspektiv i havsplaneringens avvägningar. Fasta installationer kan i framtiden 
konkurrera med sjöfarten och yrkesfisket om ytan i vissa geografiska områden till 
havs och vissa områden där existerande höga naturvärden sammanfaller med lämplig

-

-

-

 

 

 

het för klimatvänlig energiproduktion. Hur klimatet kan hanteras inom havs
planeringen är således en mycket komplex fråga men sammantaget kan vi vänta oss 
ett ökat tryck på havets resurser. Till stor del på grund av att en del av lösningen till 
klimatförändringarna och dess konsekvenser finns i kust och hav. 

7 Tjörns kommun (2021-04-01), Klimatriskutredning 

-

7.3 Säkerhet och risker 
Tjörns kommun har en risk- och sårbarhetsanalys vilken beskriver vilka extraordinära 
händelser som kan inträffa i kommunen. Med risker och påverkansfaktorer menas här 
risker för olyckor och andra händelser som kan ge skadliga konsekvenser för 
människor och miljön i havet. För att kunna hantera risker och förebygga annan 
påverkan på havet krävs dels att bygga upp en kunskap om aktuella och framtida 
olycksrisker och dels att det finns beredskap och utrustning för att sätta in åtgärder 
när en olycka sker. Kollisioner inom sjöfarten innebär stora risker och sådana olyckor 
kan föra med sig risk för utsläpp av olja, kemikalier eller andra skadliga ämnen med 
negativa effekter; naturmiljön med sitt växt- och djurliv skadas, stränder förorenas 
och havsbottnar förstörs. Oljeutsläppen får också stora ekonomiska konsekvenser 
med effekter på flera samhällsfunktioner. 

I Sverige har den myndighet som har ansvar för en verksamhet också ansvaret för att 
verksamheten ska fungera i en krissituation. Ansvaret för att leda och samordna 
räddningstjänsten till havs är fördelat mellan flera centrala myndigheter, läns
styrelserna och kommunerna. Sjöfartsverket svarar för flygräddning och sjöräddning 
till havs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Kustbevakningen har 
hand om miljöräddning och sanering till sjöss och medverkar i räddningsinsatser. 
Kommunerna svarar för räddningstjänst på land, i hamnar och kanaler och har 
ansvaret för sanering på land. Länsstyrelsen har en samordnande roll mellan 
kommunal och statlig räddningstjänst vid en större olyckshändelse. 

-

Ställningstagandena i denna översiktsplan bedöms inte konkret påverka risken för 
oljeutsläpp eller andra farligt godsrelaterade olyckor i vattenområdet. Det finns därför 
inte några särskilda planåtgärder föreslagna. För att skapa förutsättningar för att 
effektivt sanera olja som nått land efter ett utsläpp har Tjörn, Orust och Stenungsund 
en kommungemensam oljesaneringsplan8 (ej antagen i Orust kommun). Planen 

8 Orust kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun (2014-12-12) 
Oljesaneringsplan 
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innefattar de förutsättningar som krävs för att en samverkan ska vara möjlig och för 
att snabbt komma igång med en oljesaneringsinsats. 

För att förebygga oljeutsläpp kan kommunerna i det fortsatta arbetet undersöka 
möjligheterna att införa trafiksepareringszoner som reglerar färdriktningar i trånga 
och tungt trafikerade passager. Genom att införa sådana passager kan risken för 
olyckor minska. I ett sådant arbete behöver även andra aktörer involveras. 

Faktorer som i framtiden kan påverka arbetet med samhällets krisberedskap är klimat
förändringar och en framtida havsnivåhöjning. Oljetransporterna till sjöss och 
utvecklingen av vind- och vågkraft ställer även fortsättningsvis särskilda krav på 
hantering av räddningstjänstinsatser till havs. Det är viktigt att samordning av insatser 
sker mellan kommunerna och övriga parter så att bästa möjliga resultat uppstår varför 
det också finns oljeskyddsplaner i kommunerna. 

-

Farligt gods transporteras på alla farleder inom planområdet. Väg 160 (mellan 
Myggenäs och Vindön) är primär rekommenderad väg för farligt gods och väg 178 
(mellan Varekil och Ellös) samt väg 169 (mellan Myggenäs och Rönnäng) sekundär 
rekommenderad väg för farligt gods. Olja och gas är exempel på farligt gods som 
transporteras på farlederna inom planområdet samt på vägar på land i anslutning till 
planområdet. Denna typ av transporter innebär en viss risk för gasexplosioner, eller 
oljeutsläpp. 

I kustnära vattenområden och hamnområden sker en spridning av giftiga ämnen vid 
tankning och lastning och lossning av fartyg samt vid normal drift av motorer. 

7.4 Förorenade områden 
Förorenade områden är mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar som 
innehåller skadliga ämnen som medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön. Oftast ligger dessa områden i anslutning till pågående 
eller nedlagd industriell verksamhet. Ett sådant område omfattas av miljöbalkens 
bestämmelser om förorenade områden.  

Kartan visar potentiellt förorenade områden i kommunernas vattenområde eller inom 
100 meter från strandlinjen. Det handlar om uppemot 100 identifierade områden. De 
identifierade områdena delas in i en skala från 1-4 där riskklass 1 innebär mycket stor 
risk och har högst prioritet vid eventuell efterbehandling. Inom området finns 10 

    

 

 

områden som identifierats med riskklass 1. Alla är någon form av hamn- eller 
varvsverksamhet. 

Det är viktigt att ta hänsyn till områden som kan vara förorenade eftersom det dels 
utgör grundläggande förutsättningar för områdets användning, dels påverkar 
kostnadsbilden vid en förändring av området. 

Kommunerna har ambitionen att ta fram handlingsplaner för hantering av de 
förorenade områdena. I en sådan handlingsplan kommer även frågan om 
översvämningsproblematik av förorenade områden att tas upp. 

Väster om Måseskär i Skagerrak finns ett område där 28 fartyg sänktes efter andra 
världskrigets slut. Låga halter av kemiska stridsmedel har uppmätts i sediment och 
fisk under årens lopp, vilket tyder på att det finns kemiska stridsmedel i fartygens 
laster. Området är olämpligt för fiske men trålning sker likväl dagligen. 

7.5 Skyddsområde runt flygplatser 
Planområdet berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 60 km 
kring flygplats där flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för Göteborg-
Landvetter flygplats samt Trollhättans flygplats. Flygtrafiken rör sig med fastställda 
marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder 
inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Lokalisering av 
höga byggnader eller föremål (exempelvis vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan 
ska samrådas med berörd flygplats. 

Vindkraftverk högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall remitteras till 
Luftfartsverket, oavsett placering på svenskt territorium eller territorialvatten, även 
inom områden speciellt utpekade för vindkraft. 
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8 Konsekvenser 
I detta avsnitt beskrivs de konsekvenser som planförslaget bedöms medföra. I avsnitt 
8.5 beskrivs miljökonsekvenserna med utgångspunkt i vattenanvändningen och 
tillhörande rekommendationer som tagits fram för olika delområden för planområdet. 
I övrigt beskrivs miljöpåverkan från verksamheter på land översiktligt i avsnitt 8.7 
Kumulativa effekter. De sociala och ekonomiska konsekvenserna av planförslaget 
beskrivs översiktligt i avsnitt 8.8. I avsnitten 8.9 respektive 8.10 görs en avstämning 
av planen mot miljökvalitetsnormerna respektive relevanta miljökvalitetsmål och 
globala hållbarhetsmål. 

Denna konsekvensbeskrivning är ingen självständig handling utan den ska läsas ihop 
med övriga delar i den fördjupade översiktsplanen. 

I rutan nedan beskrivs några centrala begrepp som är kopplade till miljöbedömning. 

Några centrala begrepp 

Behovsbedömning: Den process som avgör om en miljöbedömning krävs. 

Miljöbedömning: Miljöbedömning av planer och program är den process enligt 
miljöbalken som beskriver de moment som myndigheter och kommuner ska 
genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer eller program vars 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 
miljöbalken (MB). 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): MKB är den skriftliga redogörelse där 
bland annat den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och 
bedömas. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva en plans väsentliga 
effekter och konsekvenser på människors hälsa och miljö samt på hushållningen 
med fysisk miljö och naturresurser. Rimliga alternativ ska också identifieras, 
beskrivas och bedömas. Även vid miljökonsekvensbedömning av verksamheter 
och åtgärder heter motsvarande dokument miljökonsekvensbeskrivning i 
miljöbalkens 6 kapitel. 

Miljöpåverkan: Begreppet inkluderar här utöver de frågor som vanligtvis för
knippas med ordet miljö även till exempel påverkan på befolkning, människors 
hälsa, materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar 
(miljöbalkens 6 kapitel 12 § andra stycket). Begreppet inkluderar såväl positiv 
som negativ påverkan. 

-

 

 
8.1 Konsekvensbeskrivningens syfte 
En översiktsplan bedöms enligt miljöbalken alltid innebära betydande miljöpåverkan 
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ska göras. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva de direkta och indirekta 
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, 
djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning 
med mark och vatten, och dels på annan hushållning med material, råvaror och 
energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön ska 
finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n (miljöbalkens 6 kapitel 3 §). I 
denna konsekvensbeskrivning bedöms även ekonomiska och sociala aspekter. 
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8.2 Avgränsning av konsekvensbeskrivning 
Avgränsning av miljöbedömningen ska ske tidigt i planeringsprocessen. Syftet är 
bland annat att fokusera miljöbedömningen på de miljöfrågor som har störst relevans 
för planen i fråga. Samråd genomförts med länsstyrelsen kring avgränsningen av 
miljöbedömningen och MKB utifrån miljöbalkens krav utfördes 2018-09-20. 

Avgränsning i tid 
I miljöbedömningen ska den långsiktiga hållbarheten och miljöpåverkan vara huvud
fokus. Kortvarig miljöpåverkan inkluderas om den bedöms ge betydande 
konsekvenser i ett större sammanhang. Konsekvensbeskrivningen avgränsas i tid till 
planförslagets tidshorisont, det vill säga 2050 som horisontår och 2035 som 
referensår. Tidshorisonten är densamma som för den statliga Västerhavsplanen. 

-

Avgränsning i sak och geografisk avgränsning 
Konsekvenserna beskrivs med utgångspunkt i de fyra olika ämneskategorierna som 
presenteras i planförslaget: 

• Natur och kultur 
• Friluftsliv och besöksnäring 
• Maritima näringar 
• Transporter 

Inom ramen för ovanstående ämneskategorier redovisas strategier och åtgärder som 
konsekvensbeskrivningen utgår från. Inom samtliga ämneskategorier föreslås 
företeelser och anläggningar som utgör anspråk med varierande påverkan på miljön. 

Förslagen inom varje ämneskategori bedöms så långt det är möjligt avseende 
aspekterna: 

• Naturmiljö. Påverkan på naturvärden och på skyddade områden 
• Kulturmiljö. Påverkan på kulturlandskapet, riksintresse för kulturmiljö samt 

marina lämningar på havsbotten. 
• Landskapet. Påverkan på opåverkade områden, eventuella risker för 

fragmentering av landskapet och påverkan på landskapsbilden inom den 
obrutna kusten. 

• Friluftsliv. Påverkan på det rörliga friluftslivets intressen och möjlighet till 
rekreation. 

• Hälsa och säkerhet. Bullerpåverkan och trafiksäkerhet på havet 

Förutom ovan nämnda miljöaspekter finns ett avsnitt som behandlar de kumulativa 
effekterna. Här beskrivs hur planens konsekvenser samverkar med konsekvenser från 
befintliga verksamheter från land. De sociala och ekonomiska effekterna av planen 
beskrivs även översiktlig i ett separat avsnitt. 

En bedömning görs också om planförslaget är i enlighet med relevanta miljö- och 
hållbarhetsmål. Planförslaget stäms även i sin helhet av mot miljökvalitetsnormer för 
luft, vatten och fisk- och musselvatten. 

Konsekvensbeskrivningen avgränsas i huvudsak till det område som utgör plangräns. 
För vissa miljöaspekter sträcker sig konsekvensbedömningen utöver plangränsen då 
påverkan på intresset sträcker sig utanför planområdet. 
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8.3 Bedömningsgrunder 
I tabellen nedan presenteras den skala som i miljöbedömningen har använts för att 
värdera såväl positiva som negativa konsekvenser. En konsekvensbedömning görs 
genom en sammanvägning av det berörda intressets värde och av ingreppets eller 
störningens omfattning. 

Definition Kommentar 

Positiv 
konsekvens 

Planförslaget medför en förbättring för människors hälsa 
och/eller miljön för aspekten. 

• Planförslaget bidrar till en förbättring på lokal, regional 
och/eller nationell nivå. 

Obetydlig 
konsekvens 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte medföra 
några konsekvenser för aspekten. 

• Planförslagets påverkan har ingen betydelse för aspektens 
värde. 

Liten 
negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms endast medföra negativ påverkan av 
mindre art och omfattning som inte innebär någon 
betydande försämring eller skada av aspekten. 

• Vanligt förekommande påverkan. 
• Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 
• Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

Måttlig 
negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra en negativ påverkan av 
måttlig art och omfattning som innebär en försämring av 
eller mindre skada på aspekten. 

• Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 
• Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till 
miljönyttan med föreslaget planförslag eller i förhållande till 
en åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 
konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig. 

Stor negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av större art och 
omfattning som innebär en allvarlig försämring av eller 
skada på aspekten. 

• Påverkan på ett unikt värde. 
• För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna 

kan dessa istället komma att bedömas som måttlig eller en 
liten negativ konsekvens. 

FÖP FÖR HAVET, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER, UTSTÄLLNING 57 

Positiv 
konsekvens

  
 

 Definition Kommentar 

                
 

Positiv 
konsekvens 

Planförslaget medför en förbättring för människors hälsa 
och/eller miljön för aspekten. 

• Planförslaget bidrar till en förbättring på lokal, regional 
och/eller nationell nivå. 
 

 
Obetydlig 

konsekvens 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte medföra 
några konsekvenser för aspekten. 

• Planförslagets påverkan har ingen betydelse för aspektens 
värde. 
 

 
Liten 

negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms endast medföra negativ påverkan av 
mindre art och omfattning som inte innebär någon 
betydande försämring eller skada av aspekten. 

• Vanligt förekommande påverkan. 
• Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss 

påverkan. 
• Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och 

rekommendationer. 

 
Måttlig 
negativ 

konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra en negativ påverkan av 
måttlig art och omfattning som innebär en försämring av 
eller mindre skada på aspekten. 

• Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden. 
• Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en 

tydlig/förhållandevis stor konsekvens, men i förhållande till 
miljönyttan med föreslaget planförslag eller i förhållande till 
en åtgärd som vidtas för att mildra konsekvensen så kan 
konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig. 

 
Stor negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av större art och 
omfattning som innebär en allvarlig försämring av eller 
skada på aspekten. 

• Påverkan på ett unikt värde. 
• För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna 

kan dessa istället komma att bedömas som måttlig eller en 
liten negativ konsekvens. 
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8.4 Alternativ till planförslaget 
Alternativ planering 
Några alternativa förslag har inte tagits fram för planområdet som helhet, utan varje 
geografiskt område har studerats för att avgöra om det finns risk för att konflikter 
mellan olika anspråk kan uppstå. Inga ytterligare alternativ förutom nollalternativet 
kommer att redovisas i konsekvensbeskrivningen. 

Arbetet med att ta fram lokaliseringarna för planområdet har varit en process där det i 
form av en GIS-analys har utförts en lokaliseringsutredning för att utreda vilka 
områden som passar bäst med avseende på hänsynsområden och nuvarande 
användning. Genom GIS-analysen har anpassningar gjorts utifrån rådande 
förhållanden och hänsynsområden för att minimera risken för att det uppstår 
motstående intressen samt för att minska planförslagets påverkan på människors 
hälsa och på miljön. 

Nollalternativ 
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar två alternativ, planförslaget och ett 
nollalternativ. Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma planens förslag 
på övergripande vattenanvändning med avseende på miljöeffekter och konsekvenser. 
Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom planområdet om 
förslaget till fördjupad översiktsplan inte genomförs. Nollalternativet är inte en 
beskrivning av aktuella förhållanden utan inkluderar de åtgärder och de förändringar 
som kan förväntas även utan att den fördjupade översiktsplanen genomförs. 

Nollalternativet är i detta fall att den beskrivna planen inte kommer till stånd och att 
nu gällande översiktsplaner för Tjörn och Orust även fortsatt kommer att vara 
gällande. 

Nuvarande översiktsplaner täcker dock inte in hela planområdet för denna 
fördjupade översiktsplan och i nollalternativet innebär det att delar av planområdet 
inte kommer att vara planlagda i framtiden. Därför görs ett antal antaganden om hur 
den fortsatta utvecklingen kommer att ske för de fysiska områden och 
ämnesområden som idag inte är planlagda. 

Konsekvenser som nollalternativet övergripande bedöms innebära är: 

• Mindre samverkan mellan Tjörn och Orust avseende kusten och havet än 
med planförslaget. 

• Genom den fördjupade översiktsplanen hävdar kommunerna en gemensam 
uppfattning om vilken utveckling av till exempel näringsliv, turism, 
naturvård och friluftsliv i kust- och havsområdet som önskas och också hur 
utvecklingsinsatser i de värdefulla natur- och kulturmiljöerna kan vara 
förenliga med ett bevarande av dessa. I nollalternativet sker inte detta på 
samma sätt. 

• I planförslaget anpassas användningen på ett översiktligt sätt till det som 
passar i respektive område vilket inte hade gjorts annars då stora områden 
inte skulle planläggas. Det skulle därför bli en mer slumpmässig utveckling. 

Nedan beskrivs scenariot för nollalternativet med avseende på friluftsliv, maritima 
verksamheter och transporter. 

Natur och kultur 
I planförslaget utpekas områden med särskild hänsyn till naturvärden och detta skydd 
kommer inte att gälla för nollalternativet. De generella rekommendationerna som 
tagits fram för grunda områden kommer inte heller att vara gällande i nollalternativet. 

Friluftsliv och besöksnäring 
I nuvarande översiktsplaner finns inga utpekade områden för fritidsbåtliv vilket 
innebär att användning av fritidsbåtar antas ske mer fördelat över hela ytan och mer 
slumpmässigt jämfört med planförslaget. I planförslaget antas fritidsbåtsrörelserna bli 
mer koncentrerade till de utpekade områdena, även fast det i planförslaget kommer 
förekomma fritidsbåtsrörelser också i övriga vattenområden. 

Enligt Orusts översiktsplan kommer en utbyggnation och ökning av turismen och 
näringslivet kring turismen att ske. Vidareutveckling av hotell, vandrarhem, 
campinganläggningar, stugbyar med mera kommer därför att ske. Enligt Tjörns 
översiktsplan kommer dock ingen ny bebyggelse att tillkomma i Stigfjorden i 
nollalternativet. 

I översiktsplanerna finns inget utpekat området för motorsport och därför antas att 
utövandet av aktiviteter inom motorsport kommer att ske mer utspritt över hela 
planområdet. 
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Maritima näringar 
I nollalternativet är en större yta för vattenbruk utpekat jämfört med planförslaget. I 
Orusts översiktsplan har ett större område för vattenbruk pekats ut vilket gjordes 
innan vattenbruksplanen för Västra Götaland togs fram. I vattenbruksplanen har en 
utredning gjorts för att identifiera lämpliga områden för vattenbruk. Detta innebär att 
områden för vattenbruk är mindre anpassade efter miljömässiga och andra 
förhållanden i nollalternativet jämfört med planförslaget. 

I nu gällande översiktsplaner finns utpekade områden för landbaserad vindkraft men 
inga områden för havsbaserad energiproduktion. Antagandet görs då att ingen 
havsbaserad energiproduktion kommer att ske i nollalternativet. 

Transporter 
I Orusts nu gällande översiktsplan finns en utpekad markreservation på land för en 
framtida broförbindelse. I nollalternativet antas därför att bron kommer att byggas, 
med samma placering som i aktuellt planförslag. I detta avseende skiljer sig inte 
planförslaget och nollalternativet åt. 

I Tjörns översiktsplan nämns en ny färjeförbindelse mellan Tjörn och fastlandet men 
det finns inga utpekade områden eller rekommendationer för en ny färjeförbindelse. 
Antagandet görs därför att färjeförbindelsen kommer att tillkomma även i 
nollalternativet. 

8.5 Konsekvenser av planförslaget 
I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna för de rekommendationer som görs i plan
förslaget. I konsekvensbedömningen antas att rekommendationer och åtgärder som 
är kopplat till varje delområde i planen genomförs fullt ut. Konsekvenserna beskrivs 
och bedöms i relation till nollalternativet. Skyddade områden, områden för riks
intressen samt andra hänsynsområden redovisas i avsnitt 7 i detta planförslag. 

Nedan beskrivs och bedöms konsekvenserna för varje delområde med tillhörande 
rekommendationer. Varje stycke börjar med en beskrivning av rekommendationerna i 
planen och efter det följer bedömningen. För vissa av delområdena presenteras även 
förslag till åtgärder. 

-

-

I planförslaget beskrivs ett antal delområden där kommunerna har begränsat mandat 
att påverka områdenas innehåll och omfattning och inom dessa delområden föreslås 
heller inga förändringar. Dessa delområden konsekvensbeskrivs därför inte. De del

områden som inte konsekvensbeskrivs är R6 Område yrkesfiske och R7 Fiskefria 
områden. 

-

Natur och kultur 
Områden med särskild hänsyn till naturvärden (R1) 
Inom området ska all användning visa särskild hänsyn till områdenas höga 
naturvärden. Avser områden enligt Havs-  och vattenmyndighetens havsplan. Det 
norra området avser ett fisklek-  och däggdjursområde, det mellersta en revmiljö och 
fisklek-  och däggdjursområde med hög ursprunglighet och det södra en revmiljö och 
fisklek- och däggdjursområde. 

Naturmiljö: 
Det föreslagna området bedöms leda till positiva konsekvenser med avseende på 
naturmiljön då det är utpekat som extra skyddsvärt ur naturmiljösynpunkt samt att 
extra hänsyn ska tas till områdets höga naturvärden. 

Kulturmiljö: 
Inga kända maritima lämningar finns inom området och utpekandet av området 
bedöms ha obetydlig påverkan på kulturmiljön i området. 

Landskapet: 
Inga anläggningar som påverkar landskapsbilden bedöms tillkomma varken i 
nollalternativet eller i planförslaget varför konsekvenserna av att införa delområdet 
bedöms ha obetydlig påverkan på landskapet. 

Friluftsliv: 
Inom området finns inga särskilda intressen för friluftslivet vilket innebär att varken 
nollalternativet eller planförslaget har någon påverkan på friluftslivet. 
Konsekvenserna av att införa delområdet bedöms således ha obetydlig påverkan på 
friluftslivet. 

Hälsa och säkerhet: 
Det utpekade området finns inom utpekat område för sjöfartsrörelse samt område 
för yrkesfiske men bedöms inte leda till utrymmeskonkurrens eller att risken för 
olyckor ökar. Konsekvenserna bedöms därför bli obetydliga jämfört med 
nollalternativet. 

Föreslagna åtgärder 
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• Kommunerna ställer sig positiva till åtgärder för att restaurera ålgräsängar, 
musselbankar och andra marina naturvärden och följer den metodutveckling 
som pågår. Det skulle därför vara betydelsefullt att utreda vilka områden 
som kan vara lämpliga för restaureringar av marina naturvärden. 

Friluftsliv och besöksnäring 
Områden för fritidsbåtsliv (R2) 
Utpekade områden är värdefulla för fritidsbåtsliv med hänsyn till god framkomlighet. 
De ska vara tillgängliga för upplevelser av kust- och skärgårdslandskapet. 
Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss eller som påverkar 
skärgårdslandskapets upplevelsevärden negativt bör inte tillkomma. 

Rekommendationen omfattar större sammanhängande vattenområden som i hög 
grad används för fritidsbåtsliv. Områdena bygger på utrymmesbehov i anslutning till 
småbåtshamnar och naturhamnar samt kända områden och stråk som inte är farleder 
men av generellt värde för båtliv utifrån tillgänglighet och landskapsbild. 

Naturmiljö: 
Planförslaget anger förutsättningar för att fritidsbåtlivet ska främjas i det utpekade 
området. Om planförslaget genomförs i sin helhet kommer det sannolikt leda till att 
fler besöker det utpekade området under en längre tid på året, jämfört med 
nollalternativet. Ett ökat antal besökare kan öka slitaget på naturmiljön genom 
exempelvis en ökad ankring och på grund av utsläpp till vatten. Båttrafik och ankring 
leder till uppgrumling och till skador på bottenmiljön. Undervattensbuller från 
motorer stör fiskar och däggdjur. Vidare medför fritidsbåtar betydande utsläpp av 
giftiga ämnen och föroreningar från båtbottenfärger och förbränningsmotorer, vilket 
riskerar att skada växt- och djurlivet. 

Båtarna kan även öka erosionen i strandlinjen om båttrafiken ökar. Uppgrumling av 
partiklar, så kallad suspension, ökar vid ökad sjötrafik vilket kan ha en negativ 
påverkan på havsmiljön. 

Området för fritidsbåtsliv finns delvis inom naturreservat samt inom område för 
mycket känslig botten. En eventuell ökning av båttrafiken kan innebära en viss 
negativ påverkan på de känsliga naturvärdena. Planförslaget kan dock innebära en 
minskad påverkan på andra, och känsligare, områden inom planområdet då förslaget 
kan innebära att andra områden fredas och påfrestningen minskar i vissa känsliga 
miljöer. 

Planförslaget anger även förutsättningar för utbyggnad av befintliga småbåtshamnar. 
Vid anläggande av småbåtshamnar kommer bryggor att anläggas och muddring att 
behöva utföras. Bryggor och muddrade områden medför förluster av bottenmiljöer 
och leder ofta till en långvarig försämring av miljön lokalt. Muddring leder till 
uppgrumling och spridning av sediment, näringsämnen och miljögifter, vilket 
påverkar bottenvegetation, fiskar och musslor negativt. Buller uppkommer om 
pålning används som metod vid anläggning av bryggor och vid muddring, vilket kan 
leda till negativa effekter för djurlivet. Exempel på djur som är känsliga för 
bullerpåverkan är fiskar, tumlare och säl. Bedömningen görs dock att antalet 
båtplatser, och därmed behovet av bryggor och muddringsarbeten, kommer att öka 
även i nollalternativet. Nollalternativet kommer troligtvis innebära att ett större antal 
mindre hamnar tillkommer istället för att utbyggnad koncentreras till ett mindre antal, 
men större småbåtshamnar. Den lokala påverkan som då uppstår koncentreras i 
större utsträckning till redan påverkade områden och områden som är mer sårbara 
kan skyddas. Bedömningen görs därför att påverkan från utbyggnad av bryggor och 
muddrande arbeten kommer att vara något mindre i planförslaget jämfört med
nollalternativet då hamnarna koncentreras till redan påverkade områden. Ökningen 
av båttrafik antas bli relativt begränsad i planförslaget och bedömningen görs 
sammantaget att påverkan på naturmiljön blir liten. Åtgärden bedöms därför leda till 
liten negativ konsekvens med avseende på naturmiljö. 

Kulturmiljö: 
Inom området för fritidsbåtsliv finns flertalet konstaterade marina lämningar vilket 
innebär att det kan uppstå en negativ påverkan till följd av ökad båttrafik. Påverkan 

bedöms ske främst genom en ökad ankring. Ökningen av båttrafik bedöms dock bli 
så pass begränsad så att påverkan på kulturmiljön blir liten. Åtgärden bedöms därför 
leda till liten negativ konsekvens. 

Landskapet: 
Området för fritidsbåtsliv bedöms inte ge någon påverkan på landskapsbilden då det 
inte innebär nya element i landskapet. Därför görs bedömningen att planen medför 
obetydliga konsekvenser för landskapsbilden i detta avseende. 

Friluftsliv: 
Ökat antal besökare till områdena riskerar att öka slitaget och på ett negativt sätt 
påverka upplevelsen av orördhet och närhet till naturen. Införande av det utpekade 
området bedöms dock leda till positiva konsekvenser för besöksnäringen och 
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friluftslivet som helhet då fritidsbåtlivet främjas och att fler besöker området i 
friluftslivssyfte. 

Hälsa och säkerhet: 
Planförslaget innebär en något större risk för olyckor till följd av att planförslaget 
antas leda till mer båttrafik, jämfört med nollalternativet. I planförslaget förekommer 
en något större risk för utsläpp i vattnet jämfört med nollalternativet, till följd av 
större läckage från fritidsbåtar. Ställningstagandena i denna översiktsplan bedöms 
dock inte konkret påverka risken för större oljeutsläpp eller andra farligt 
godsrelaterade olyckor i vattenområdet. I samband med ökad båttrafik ökar också 
buller och vibrationer. Ökningen av båttrafik bedöms dock bli relativt begränsad och 
bedömningen görs att påverkan på hälsa och säkerhet blir liten, vilket innebär små 
negativa konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 
• I kommunens framtida kommunövergripande översiktsplaner 

rekommenderas att det ges utrymme för att förvara båtar på land i större 
utsträckning. Genom att förvara fritidsbåtar på land minskar behovet av 
bryggor, muddringar och giftiga båtbottenfärger. 

• Utgångspunkten är att utbyggnader av småbåtshamnar eller liknande ska ske 
i områden med tillräckliga vattendjup där till exempel muddring inte behövs. 
Om exploatering av grundområde i form av konstruktion av bryggor eller 
muddring inte kan undvikas bör vissa försiktighetsåtgärder vidtas. 
Bubbelridåer bör användas vid pålning av bryggor för att skydda mot 
bullerpåverkan på djur. Dessa skydd kan även skydda mot spridning av 
sediment och grumling. Genom att placera bryggor högt över botten och 
över vattenytan kan skuggning från bryggan minimeras. Skuggningen leder 
annars ofta till att all vegetation elimineras under bryggan. 

• Muddringsarbete bör utföras under den delen av säsongen då påverkan på 
växter och djur är som minst. 

• Sänkt hastighet och begränsad motortrafik i känsliga områden. 
• Genom ökat användande av alternativa metoder för att minska påväxt på 

båtar till giftiga båtbottenfärger kan utsläpp av biocider minska. 

• Ny miljövänlig teknik och nya styrmedel kan användas för att minska 
utsläpp och fysisk påverkan, vilket på sikt kan skapa ett mer hållbart båtliv. 

Mer ingående beskrivning av åtgärderna samt exempel på ytterligare åtgärder finns i 
rapporten Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem i Sverige9. 

Områden för friluftsliv och rekreation (R3) 
Utpekade områden är värdefulla för friluftsliv, rekreation och upplevelser. Områdena 
utgör sammanhängande områden med höga friluftsvärden och möjligheten för 
allmänheten att ta sig till områdena och ta del av värdena bör vara god. Utveckling av 
anläggningar och service ska dock ske på naturens villkor. 

Naturmiljö: 
Det utpekade områdena återfinns där det finns höga naturvärden. Stigfjorden utgörs 
av Natura 2000-område, riksintresse för naturvård och är naturreservat. 

Planförslagets uttalade ambition är att öka tillgängligheten i området för aktiviteter 
inom rekreation och friluftsliv. Detta ska dock ske på naturens villkor och på ett 
sådant sätt att natur-och kulturvärden inte påverkas eller tar skada på ett påtagligt sätt. 

Planförslaget kan leda till ett ökat besökstryck vilket kan innebära ett ökat slitage på 
naturvärden i området. Då endast anläggningar och aktiviteter som kan utföras på 
naturens villkor uppmuntras i detta område bedöms det föreslagna områden 
sammantaget leda till små negativa konsekvenser för naturmiljön. 

Kulturmiljö: 
Planförslaget kan leda till ett ökat besökstryck vilket kan innebära en ökad risk för att 
maritima lämningar tar skada. Då aktiviteter och anläggningar i området ska ske på 
naturens villkor kommer även bevarande av kulturmiljön att främjas. Därför görs 
bedömningen att de negativa konsekvenserna är små jämfört med nollalternativet. 

Landskapet: 
Vissa nya element kan bli aktuellt inom detta område, som exempelvis nya bryggor. 
Dessa element bedöms dock inte ha någon påverkan på landskapsbilden. Därför görs 
bedömningen att planförslaget ger obetydliga konsekvenser i detta avseende. 

9 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:3. Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem 
i Sverige. 

Friluftsliv: 
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Ambitionen för området i planförslaget är att öka tillgängligheten till området genom 
att främja vissa typer av friluftsaktiviteter. Detta kommer sannolikt att leda till att fler 
besöker området under en längre tid på året. 

Ökat antal besökare till områdena och fler anläggningar riskerar att öka slitaget och 
till viss del påverka upplevelsen av orördhet och närhet till naturen på ett negativt 
sätt. Syftet är dock att fler människor ska ges möjlighet till naturupplevelser och öka 
friluftslivet för både bofasta och besökanden. Ur denna aspekt är planförslaget 
positivt för aspekten friluftsliv. Införande av områden för friluftsliv och rekreation 
bedöms leda till positiva konsekvenser för besöksnäringen och friluftslivet som 
helhet. 

Hälsa och säkerhet: 
Planförslaget bedöms leda till ett ökat besökstryck, vilket kan medföra en viss ökad 
risk för olyckor. Risken bedöms dock liten vilket leder till bedömningen att planen 
innebär små negativa konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 

• För att få en mer detaljerad och rättvisande bild av friluftslivet bör 
ytterligare undersökningar av hur friluftslivet ser ut göras på en fördjupad 
nivå. En sådan kartläggning på kommunal nivå bör fokusera på friluftsliv 
generellt och inte bara på kust och hav. 

Områden för motorsport (R4) 
Inom utpekat område utanför Henån ska bullrande fritids- och turistaktiviteter kunna 
prövas. Aktiviteter och arrangemang i form av träningar och tävlingar kan prövas 
inom området. 

Naturmiljö: 
Området för motorsport omfattas av strandskydd men återfinns i övrigt inte inom 
skyddat område för naturmiljön. Området för motorsport återfinns i de centrala 
delarna av Henån där strandskyddade områden redan till en hög grad är exploaterade. 

All form av motorsport till sjöss påverkar natur- och kulturmiljön på ett negativt sätt. 
Aktiviteterna påverkar miljön genom ett ökat omgivningsbuller, undervattensbuller 
och utsläpp av avgaser. Även bottenpåverkan kan ske i vissa typer av 
motorsportsverksamhet. 

För att utreda exakt hur natur- och kulturmiljön påverkas måste dock fördjupat 
underlag tas fram innan verksamheten miljöprövas. 

I det utpekade området för motorsport förekommer i dagsläget redan verksamhet 
inom motorsport och i nollalternativet bedöms motorsport fortsatt utövas i området. 
I och med att området pekas ut i planförslaget bedöms det dock ske en ökning av 
motorsport inom området, jämfört med nollalternativet. 

Sannolikt kommer den totala vattensportaktiviteten att öka i planområdet vilket har 
en negativ påverkan inom det aktuella området. Det utpekade området kommer dock 
sannolikt innebära att det förekommer en minskad aktivitet inom andra områden 
inom planområdet som är mer känsliga ur miljösynpunkt, jämfört med 
nollalternativet. Eftersom påverkan från motorsportsaktiviteter i andra områden 
bedöms minska bedöms förslaget sammantaget leda till positiva konsekvenser för 
naturmiljön. 

Kulturmiljö: 
Området är inte skyddat för kulturmiljövärden och planförslaget bedöms därför inte 
innebära några aktiviteter som medför påverkan på kulturmiljövärden vilket innebär 
obetydliga konsekvenser. 

Landskapet: 
Området för motorsport bedöms inte ge någon påverkan på landskapsbilden då det 
inte innebär nya element i landskapet och att aktivitet pågår området i dagsläget. 
Därför görs bedömningen att det uppstår obetydliga konsekvenser. 

Friluftsliv: 
Området återfinns inom riksintresse för friluftsliv. Förslaget bedöms ha en positiv 
påverkan på friluftslivet. 

Hälsa och säkerhet: 
Ökad aktivitet och ett ökat antal motorfordon inom ett mindre område leder till att 
risken för olyckor ökar. Det kan även påverka boenden i närheten av det utpekade 
området i form av ett ökat omgivningsbuller. 

Det pågår dock motorsportsverksamhet här i dagsläget och genom att peka ut detta 
område för motorsport kan buller eventuellt minska inom andra delar av 
planområdet, jämfört med nollalternativet. Införande av området för motorsport 
bedöms leda till små negativa konsekvenser på hälsa och säkerhet. 
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Maritima näringar 
Inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning av anläggningar 
för vattenbruk (R5) 
För att minska en negativ lokal miljöpåverkan ska vald placering ha en god 
vattenomsättning och en bottentyp med låg sedimentation. Det är viktigt att det finns 
tillgång till vägar, bryggor och biutrymmen på land för att hantera skörd och 
underhåll av anläggningen. Vattenbruk inom områden med hög biodiversitet såsom 
ålgräsängar ska undvikas helt. Områden och objekt med kulturhistoriskt värde ska 
också undvikas. 

R5b - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning av anläggningar för 
vattenbruk avseende musslor och ostron. 
Exakt placering och vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 

R5c - inom utpekade områden är kommunerna positiva till prövning av anläggningar för vattenbruk 
avseende alger. 
Exakt placering och vilket typ av odlingar inom det utpekade området hanteras i 
tillståndsprövningen. 

Naturmiljö: 
I planen finns utpekade områden för odling av blötdjur och alger. För att få bedriva 
mussel- och/eller fiskodling ska vattenbrukaren ha tillstånd enligt fiskerilagen. I och 
med planförslaget kommer antalet musselodlingar att öka jämfört med 
nollalternativet. 

Odling av musslor, ostron och alger innebär en mycket liten påverkan från utsläpp av 
närsalter. Musslorna och ostronen filtrerar och tar istället upp näringsämnen som 
kväve och fosfor. Odlingen kan därigenom ha en positiv påverkan med avseende på 
närsaltsbelastning. Odling av blötdjur innebär dock lokalt en påverkan på bottnarna 
under och närmast runt odlingarna. 

Några av de utpekade placeringarna för musselodlingar återfinns inom riksintresse för 
naturvård. Ingen föreslagen placering av odling finns inom område för Natura 2000 
och ingen negativ påverkan bedöms uppkomma på något Natura 2000-område. Ingen 
odling föreslås heller placeras inom naturreservat. I samband med etablering av ny 
musselodling krävs dock utredningar av bottenförhållanden och utredning av 
vattenomsättningsförhållanden. 

För att minska negativ lokal miljöpåverkan från odlingarna av musslor, ostron och 
alger har ett antal riktlinjer tagits fram i planen för vilka omständigheter som får råda 
för att anläggningar ska få etableras. På platsen för nyetablering av vattenbruk av 
ostron, musslor och alger ska det vara god vattenomsättning och området ska ha en 
bottentyp med låg sedimentation. Det är också viktigt att det finns tillgång till vägar 
och bryggor på land. Områden med höga naturvärden såsom ålgräsängar ska 
undvikas helt. I och med dessa kriterier som anges i planförslaget kan odlingarna 
anpassas till rätt förhållanden och områden som inte pekas ut fredas från verksamhet. 
Vid nollalternativet sker nödvändigtvis inte denna anpassning. I nollalternativet är en 
större yta för vattenbruk utpekat jämfört med planförslaget vilket innebär en större 
påverkan på miljön jämfört med planförslaget. 

Sammantaget innebär planens rekommendationer positiva konsekvenser med 
avseende på naturmiljö. 

Kulturmiljö: 
Enligt de kriterier som tagits fram i planen ska etablering av odlingar undvikas inom 
områden med kulturhistoriska värden. Detta innebär att planförslaget har positiva 
konsekvenser på kulturmiljön jämfört med nollalternativet. 

Landskapet: 
Vattenbruksanläggningar tar stora ytor i anspråk och kan vara förhållandevis 
dominerande inslag i landskapet. Åtgärden påverkar landskapsbilden där odlingen 
anläggs men har liten påverkan på landskapet på längre avstånd. I nollalternativet är 
en större yta för vattenbruk utpekat jämfört med planförslaget. Planförslaget medför 
att utveckling sker i ett antal utpekade områden och begränsar påverkan i andra 
området. Nollalternativet innebär därmed en större påverkan på landskapet jämfört 
med planförslaget. Rekommendationerna i planförslaget bedöms innebära positiva 
konsekvenser. 

Friluftsliv: 
Förslaget kan innebära en intressekonflikt med båtar och friluftsliv. Det finns två 
typer av rekommendationer i kartan avseende nya områden för vattenbruk; musslor 
och ostron samt alger. Områdena för musslor och ostron baseras på Vägledning för 
marint vattenbruk i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2020:02, där områden 
som möjliga för vattenbruk identifierats. Områdena för alger baseras på artikeln 
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Identifying Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish West Coast10 i tidskriften 
Coastal Management, där lämpliga platser för algodling på västkusten tagits fram med 
hjälp av multikriterieanalyser i GIS. I bägge fallen har lokala analyser i arbetet med 
FÖP:en gjorts och områden har justerats eller tagits bort. Exempelvis har justeringar 
av områden gjorts där det finns farled. Anläggningarna bedöms därför kunna 
samexistera med intresset friluftsliv varför de negativa konsekvenserna för 
friluftslivet bedöms som små. 

Hälsa och säkerhet: 
I planförslaget förekommer en ökad produktion av marina livsmedel jämfört med 
nuläget, men inte jämfört med nollalternativet. Vid en produktionsökning kommer 
båttrafiken från odlingsområdena till hamnar och anslutande platser på land att öka, 
vilket kan innebära en negativ påverkan på miljön genom buller och ökade utsläpp till 
luft och vatten i områden som berörs av den ökade trafiken. Det finns också en ökad 
risk för olyckor och kollisioner från fritidsbåtar som befinner sig utanför farlederna 
om inte odlingsområdena är ordentligt utmärkta till hela sin utbredning. De utvalda 
platserna för vattenbruket är i planförslaget dock anpassade så att de inte förekommer 
nära farleder. 

Planförslaget bedöms inte innebära en ökad produktion av musslor, jämfört med 
nollalternativet men en ökning kommer dock att ske i relation till nuläget. Förslaget 
bedöms sammantaget leda till små negativa konsekvenser med avseende på hälsa 
och säkerhet. 

Föreslagna åtgärder 
• I samband med etablering av ny musselodling behöver utredningar av 

bottenförhållanden och utredning av vattenomsättningsförhållanden utföras. 
• Inför etablering av musselodling inom naturreservat vid Härmanö kan en 

MKB behöva tas fram. 

10 Jean-Baptiste E. Thomas, Filipe Silva Ramos & Fredrik 
Gröndahl (2019) Identifying Suitable Sites for Macroalgae Cultivation on the Swedish 
West Coast, Coastal Management, 47:1, 88-106 

Utredningsområde för utökat fiskefritt område (R8) 
Kommunerna avser att studera möjligheten till att utöka de befintliga 
fiskebegränsningarna för att stimulera en hållbar utveckling av det småskaliga 
kustnära fisket och en god havsmiljö. 

Naturmiljö: 
SLU har i en rapport utvärderat de ekologiska effekterna av fem fiskefria områden i 
Östersjön och Västerhavet och har i denna rapport bedömt påverkan både på 
beståndet av fisk och på ekosystemet. I rapporten konstaterades att ett totalt 
fiskeförbud är en effektiv åtgärd för att snabbt stärka svaga bestånd av till exempel 
torsk, gös och sik. Fiskarna blir fler och större i fiskefria områden, och antalet 
rovfiskar ökar vilket är positivt för ekosystemet som helhet. I utredningen har det 
även konstaterats att fiskeförbudet har haft positiva effekter på bottenfaunan. 

Utvärderingen visar alltså att fiskefria områden är en effektiv åtgärd för att stärka 
försvagade bestånd, men det betonas i utvärderingen att de inte bör ses som en 
ersättning för andra fiskförvaltningsåtgärder utan som ett komplement. De fiskefria 
områdena bör samordnas med marint områdesskydd, eftersom det kan ge uppenbara 
fördelar för både ekosystemen som helhet och förvaltningen av fiskbestånden. 

Studien har endast gjorts på fem år vilket är en förhållandevis kort tid, varför det inte 
går att säga vilka de långsiktiga effekterna är. I utvärderingen har Havstensfjorden 
utanför Orust utgjort ett undantag från resterande resultat. Där har ingen mätbar 
effekt noterats, sannolikt till följd av att bestånden varit så starkt decimerade att 
återhämtningen går långsamt. Detta innebär att det inte med säkerhet går att säga att 
det kommer att innebära positiva konsekvenser för naturmiljön om utökade 
restriktioner för fiske införs. 

Det går inte att förutse exakt vilka effekter det utökade restriktionerna för fiske 
kommer att ha på naturmiljön men bedömningen görs att det kommer leda till 
positiva konsekvenser, jämfört med nollalternativet. 

Kulturmiljö: 
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Införandet av fiskefria områden där trålning är förbjuden har sannolikt positiva 
konsekvenser på kulturmiljön jämfört med nollalternativet då marinarkeologiska 
lämningar skyddas mot trålning. 

Landskapet: 
Införandet av det fiskefria området bedöms inte ge någon förändrad påverkan på 
landskapsbilden, varken positiv eller negativ. Därför görs bedömningen att det 
uppstår obetydliga konsekvenser. 

Friluftsliv: 
Införandet av det fiskefria området bedöms inte ge någon förändrad påverkan på 
friluftslivet, varken positiv eller negativ. Därför görs bedömningen att det uppstår 
obetydliga konsekvenser. 

Hälsa och säkerhet: 
Införandet av det fiskefria området bedöms inte ge någon förändrad påverkan på 
människors hälsa och säkerhet, varken positiv eller negativ. Därför görs bedömningen 
att det uppstår obetydliga konsekvenser. 

Föreslagna åtgärder 

• Vid införandet av fiskefria områden rekommenderas att arbetet samordnas 
med marint områdesskydd, eftersom det kan ge uppenbara fördelar för både 
ekosystemen som helhet och förvaltningen av fiskbestånden. 

• Som del av planering för inrättande, översyn och konsekvensbeskrivning av 
fiskefria områden, bör ekosystemtjänstanalys genomföras, där alla kategorier 
av ekosystemtjänster lyfts fram på ett balanserat sätt. 

Område för utveckling av marin energi (R9) 
Områdenas omfattning, djup och andra förhållanden är viktiga för möjligheten till 
utveckling av energiutvinning till havs. Fartyg behöver god tillgänglighet till områdena 
för byggnation, drift och underhåll. För att kunna distribuera och överföra el behöver 
det finnas möjligheter till anslutningar på land. 

R9a - inom ett utpekat område är kommunerna positiva till att produktions- och testanläggningar 
för strömkraft prövas. 
Lämpliga områden kan ske i samverkan med andra näringar såsom vatten-
bruksnäringen. Området i närheten av Svanesund lämpar sig för tester av system, 
prototyper och komponenter med fokus på strömmande vatten. 

R9b - inom området får testanläggningar för vindbruk prövas. 
Förutsättningen för vindbruk på platsen är att anpassning av exempelvis 
vindkraftparkens utformning kan ske för att möjliggöra en samexistens med 
yrkesfisket. Även teknikutveckling kan bidra till förbättrade förutsättningar för 
samexistens. 

Naturmiljö: 
Vindkraftsanläggningar till havs förankras generellt genom fundament på botten men 
det finns även flytande anläggningar. De anläggningar som står på botten kan orsaka 
skada lokalt på bottnarna där de förs upp. Även flytande vindkraftverk ska förankras 
och också här kan skada uppstå på botten. På längre sikt kan fundamenten och 
tornen dock ha en positiv inverkan på den lokala naturmiljön genom att de kan 
fungera som rev och på så vis bilda nya habitat. Buller och vibrationer från 
vindkraftverken kan dock påverka djurlivet negativt. I samband med eventuella 
ansökningar om tillstånd måste detaljerade undersökningar tas fram som underlag för 
miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning i domstol. 

Området för vindkraft har valts på grund av att det inom detta område inte finns 
några andra kända intressen. Området återfinns inte inom skyddat område men inga 
utredningar av naturvärdena utförts i detta område, varför förhållandena i området 
inte är kända. 

Påverkan på naturmiljön är beroende av storleken på anläggningen, det vill säga antal 
vindkraftverk och storleken på verken som byggs. Större verk medför större 
dimensioner på till exempel fundament och fler verk innebär att större ytor tas i 
anspråk. 

I ett större perspektiv har dock vindkraft positiv påverkan på miljön då den kan 
ersätta energiproduktion som har en större påverkan på miljön, som till exempel 
energiproduktion som sker genom fossila bränslen. 

Då det inte finns några utpekade områden för vindkraft till havs i nu gällande 
översiktsplaner antas att ingen vindkraft till havs kommer att anläggas i 
nollalternativet. Detta innebär att planförslaget innebär negativa konsekvenser 
jämfört med nollalternativet med avseende på naturmiljön. Då det inte är känt vilka 
naturvärden som finns i det utpekade området finns det stora osäkerheter i 
bedömningen om hur stor den negativa påverkan kommer bli. Därför görs ingen 
bedömning med avseende på naturmiljön i detta fall. 
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Kulturmiljö: 
Inom området för vindkraft finns inga kända maritima lämningar. Detta innebär att 
konsekvenserna på kulturmiljön avseende lämningar bedöms vara obefintliga. Det 
kan dock krävas inventeringar av kulturmiljön i samband med ansökningar om 
tillstånd för verksamheten, vilka skulle kunna visa på att konsekvenser kan uppstå. 

Vindbruksanläggningen ligger mellan 15 och 25 kilometer från riksintressena för 
kulturmiljövård Måseskär, Pater Noster och Marstrand. Anläggningen kommer 
troligtvis vara synlig från åtminstone Pater Noster och Marstrand om man befinner 
sig på någon av platserna som ligger högt i sig. Se även resonemanget nedan under 
Landskapet. För riksintressena har horisontlinjen och det större landskapsrummet 
central betydelse för värdet. Därför kan en vindbruksanläggning på platsen medföra 
en negativ konsekvens på kulturmiljön. En siktanalys i detalj och andra analyser av 
till exempel miljönyttan av anläggningen behöver göras för att avgöra om 
konsekvensen är acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att 
söka tillstånd för vindbruk på platsen. 

Landskapet: 
Oavsett var vindkraftsanläggningar anläggs har kraftverken stor visuell påverkan på 
landskapsbilden. På det öppna havet kommer vindkraftsverk att bli synliga inom ett 
mycket stort område och det finns därför en risk för att upplevelsen av orördhet 
påverkas negativt. I planförslaget återfinns området för vindkraftsanläggningar långt 
från land, vilket innebär att påverkan på landskapsbilden blir mindre, sett från land. I 
samband med att denna plan togs fram har en översiktlig synbarhetsutredning i GIS 
utförts för att utreda synligheten av anläggningarna från bebyggelse på land, se figur 
nedan. 

Förutsatt att anläggningarna är 120 meter höga och det råder optimala förhållanden är 
de synliga från land vid planförslagets placering, oavsett var i det utpekade området 
de placeras. Då förutsättningar som damm, föroreningar och ånga i luften tas i 
beaktande återges dock ett mer realistiskt scenario. Då dessa parametrar tas i 
beaktande kommer turbinerna inte att vara synliga från bebyggelse på land. 
Anläggningarna kommer dock till viss del att vara synliga för människor som vistas på 
havet. Synbarheten och påverkan på landskapsbilden beror på höjden av verken och 
på antalet verk. I en testanläggning kommer höjden på verken samt antalet verk 
troligen att vara begränsat, vilket minskar landskapsbildspåverkan. 

Vindkraftverk har alltid en visuell påverkan på landskapsbilden men på grund av att 
verken inte kommer att vara synliga från bostadsbebyggelse på land görs 
bedömningen att genomförandet av planförslaget innebär små negativa 
konsekvenser för landskapsbilden. 

Synbarhet av vindkraftverken vid teoretiskt optimala förhållanden (mörkröd färg) samt synbarhet av 
vindkraftverken då förutsättningar som damm, föroreningar och ånga i luften tas i beaktande (ljusare röd färg). 

Friluftsliv: 
Anläggningar för vindkraft är ytkrävande och på så sätt finns det risk att de 
konkurrerar med andra intressen om utrymmen. Anläggningarna återfinns utanför 
riksintresse för friluftsliv varför det bedöms ha obetydliga konsekvenser på frilufts-
livet. 

Hälsa- och säkerhet: 
Området som anger förutsättningar för vindkraft återfinns i närheten av farled, riks-
intresse för sjöfart samt inom riksintresse för yrkesfiske. Det finns en risk att vind-
kraft till havs kan ha en negativ påverkan på sjöfartens och yrkesfiskets intressen då 
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det kan uppstå utrymmeskonkurrens inom detta område. Området angränsar även till 
totalförsvarets sjöövningsområde. Det finns en risk för att anläggningarna kan på
verka Försvarsmaktens intressen i och med det korta avståndet till detta. Vindkraft-
verken markeras med hinderljus för att minimera riskerna enligt Transportstyrelsens 
riktlinjer. Försvarsmaktens övningsområde är också mycket stort och tillräckliga av
stånd till vindkraftverkens närhet borde kunna hållas för att undvika stora säkerhets
risker. 

-

-

-

Vindkraftverk alstrar buller då rotorbladen skär genom luften. Ljudet avtar generellt 
med avståndet från vindkraftverket. Ljudets spridning påverkas också av väderlek, så 
som vindförhållanden och lufttemperatur samt av ytans egenskaper. En hård slät yta 
sprider ljudvågorna på längre avstånd. Vid högre vindhastigheter maskeras vindkrafts-
bullret av vågor och vindens ljud. Bullerstörning från vindkraftverk regleras genom 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller, vilket är 40 dBA vid husfasad. 

Aktuellt område för vindkraft återfinns på ett stort avstånd från land, varför några 
bostäder sannolikt inte kommer att påverkas av buller från vindkraftverken. 

De eventuella vindkraftsanläggningarna bedöms sammantaget få små negativa 
konsekvenser för hälsa och säkerhet. 

Föreslagna åtgärder 

• En siktanalys i detalj och andra analyser av till exempel miljönyttan av 
vindbruksanläggningen behöver göras för att avgöra om konsekvensen är 
acceptabel i det fall det blir aktuellt med en fortsatt process för att söka 
tillstånd för vindbruk på förslagen plats.    

• Området för rekommenderad strömkraft (R9a) ligger nära befintlig 
färjeförbindelse mellan Svanesund-Kolhättan. Ett tidigt samråd bör ske med 
Trafikverket för att reda ut lämpliga preliminära säkerhetsavstånd. 

Transporter 
Område för sjöfartsrörelser (R10) 
Utpekade områden är värdefulla för sjöfarten med hänsyn till god framkomlighet. 
Anläggningar som hindrar framkomligheten till sjöss bör inte tillkomma. 
Rekommendationen omfattar alla farleder och större sammanhängande områden som 
bygger på utrymmesbehov längs farlederna. 

Naturmiljö, kulturmiljö, landskapet, friluftsliv samt hälsa och säkerhet: 

Det utpekade området är framtaget baserat på faktiska sjöfartsrörelser och befintliga 
farleder och därför bedöms konsekvenserna som obefintliga med avseende på alla 
studerade miljöaspekter. Sjöfartsrörelserna bedöms inte öka i planförslaget, jämfört 
med nollalternativet. 

Reservat för ny fast vägförbindelse (R11) 
Området prioriteras för en ny bro norr om Svanesund mellan Orust och 
Stenungsund. 

Naturmiljö: 
En broförbindelse kan leda till påverkan på naturmiljön på flera olika sätt.  Hur på
verkan sker är beroende av vilken typ av bro som anläggs och vilka förutsättningar 
som råder i vattenmiljön. Vattenkvaliteten kan påverkas av en ny bro genom att 
strömningsförhållanden kan ändras. Brofundament skadar även bottenmiljön lokalt. 
På längre sikt kan brofundamenten dock ha en positiv inverkan på den lokala natur-
miljön genom att de kan fungera som rev och på så vis bilda nya habitat. 

-

Vid anläggandet av bron kan även uppgrumling ske vilket kan ha en negativ påverkan 
på havsmiljön. Det finns även en risk för spridning av förorenade sediment, om så 
förekommer, samt risk för sedimentation av partiklar på annan plats vilket kan leda 
till att bottenmiljön påverkas även utanför fundamentens omedelbara närhet. 

Den planerade broförbindelsen återfinns inte inom område för Natura 2000, riks
intresse för naturmiljö eller naturreservat. Enligt den klassning av bottnar som utförts 
runt Orust återfinns området för den nya bron inom den typ av botten som är minst 

känslig. Åtgärden bedöms ha måttligt negativa konsekvenser då åtgärden är ett stort 
ingrepp i miljön men på grund av att bron inte kommer att anläggas i känsligt område 
för naturmiljön bedöms inte konsekvenserna bli stora. 

Planförslaget skiljer sig inte åt från nollalternativet i detta avseende då det antas att 
broförbindelsen kommer att anläggas även i nollalternativet. Påverkan kommer därför 
att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

-

Planförslaget innebär måttliga negativa konsekvenser jämfört med nuläget men de 
bedöms inte som stora på grund av att de inte återfinns inom känsligt område. 

Kulturmiljö: 
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Den nya bron kommer inte att byggas inom riksintresse för kulturmiljö och det finns 
inga kända maritima lämningar i närheten. Det utesluter dock inte att det ändå kan 
förekomma maritima lämningar i området. 

På grund av att det inte finns några kända maritima lämningar där bron planeras att 
anläggas bedöms åtgärden leda till obetydliga konsekvenser. 

Planförslaget skiljer sig inte åt från nollalternativet i detta avseende då det antas att 
broförbindelsen kommer att anläggas även i nollalternativet. Påverkan kommer därför 
att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

Landskapet: 
Då en ny bro anläggs påverkas det visuella intrycket av omgivningen. För en bro 
varierar det visuella uttrycket med trafikmängd, tid på dygnet och väderlek. Även 
brons formgivning spelar roll för upplevelsen. Bron uppförs i ett område som delvis 
redan är bebyggt vilket gör att det redan finns en visuell påverkan på omgivningen. 

Påverkan på landskapet i planförslaget och i nollalternativet till följd av bro-
byggnationen bedöms vara små negativa konsekvenser då det redan finns en 
visuell påverkan på den omgivande miljön. 

Friluftsliv: 
Den nya bron kommer att ha både positiva och negativa konsekvenser på friluftslivet. 
Bron kommer underlätta för människor att ta sig mellan Stenungsund och Orust med 
bil och eventuellt också med cykel vilket kommer att ha positiva effekter på frilufts
livet. Bron bedöms dock delvis inverka negativt på det fria friluftslivet då den 
konkurrerar utrymmesmässigt med fritidsbåtar. 

De positiva konsekvenserna bedöms dock överväga och sammantaget bedöms bron 
innebära positiva konsekvenser för friluftslivet både för nollalternativet och för 
planförslaget jämfört med nuläget. 

-

Hälsa och säkerhet: 
En byggnation av en ny bro kan i detta fall innebära positiva konsekvenser för 
aspekten hälsa och säkerhet. Planförslaget kommer innebära att en andel av den trafik 
som i nuläget går via Tjörnbron kommer gå via den nya bron och på så vis minska 
trafikbelastningen på vissa vägsträckor. Trafikutredningar behöver dock utföras för 
att bedöma de exakta konsekvenserna på trafikflödena. Konsekvenserna bedöms 

positiva till följd av en minskad trafikbelastning på vissa vägsträckor, både i aktuellt 
planförslag och i nollalternativet jämfört med nuläget. 

Föreslagna åtgärder 

• I samband med tillståndsprocessen för byggnation av bron behöver 
ytterligare trafikutredningar, landskapsanalys med mera utföras för att  

bedöma den totala påverkan. Även en påseglingsanalys behöver tas fram. 

Reservat för ny färjeförbindelse (R12) 
Området prioriteras för en ny färjeförbindelse för persontrafik mellan Tjörn (nordost 
om Rönnäng) och Kungälv (Tjuvkil/Instön). 

Naturmiljö: 
Vid en nyetablerad färjeförbindelse kan naturmiljön påverkas genom suspension, ut
släpp till luft och vatten samt färjorna kan påverka strandlinjen genom erosion. 

-

Den föreslagna färjeförbindelsen finns i direkt anslutning till Natura 2000-området 
Älgön-Brattön och beroende på vilken den exakta lokaliseringen för den nya 
färjeförbindelsen blir finns det en risk för påverkan på Natura 2000-området. Det kan 
därför komma att krävas tillstånd enligt miljöbalken 7 kap 28 a § (Natura 2000-
tillstånd). 

Den nya färjeförbindelsen kommer gå genom riksintresse för naturvården, 
Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden, och inom området finns höga natur
värden som exempelvis vegetationsklädda grunda mjukbottnar bevuxna med nating 
eller ålgräs. Sådana grunda bottnar finns exempelvis vid lilla Dyrön som ligger inom 
området för den nya färjeförbindelsen. Beroende på vilken typ av färja som kommer 
bli aktuell innebär åtgärden olika stor påverkan. Inventeringar av naturmiljön kan 
komma att bli nödvändiga innan den exakta rutten för färjan bestäms. 

En lokaliseringsutredning för förbindelsens exakta läge bör göras med avseende på 
aspekterna naturmiljö, kulturmiljö och barriäreffekter för att minimera påverkan på 
miljön i området. 

-

En färjeförbindelse enligt planförslaget bedöms ha måttliga negativa konsekvenser 
på naturmiljön jämfört med nuläget, då förbindelsen delvis förekommer inom 
känsligt område för naturmiljön. De bedöms inte som stora på grund av att ingreppet 
i miljön inte bedöms som stort. Planförslaget skiljer sig inte åt från nollalternativet i 
detta avseende då det antas att färjeförbindelsen kommer att tillkomma även i noll
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alternativet. Påverkan kommer därför att bli densamma i nollalternativet som i plan
förslaget. I samband med att den exakta rutten för färjan utreds bör inventeringar av 
naturvärden utföras och anpassningar av rutten bör göras utefter var det förekommer 
höga naturvärden. 

Kulturmiljö: 

-

Den nya färjeförbindelsen kommer inte att byggas inom riksintresse för kulturmiljö 
men det finns ett antal kända maritima lämningar inom området för färjeförbindelsen 
vilket kan leda till en negativ påverkan på kulturmiljön. Om färjans rutt anpassas efter 
de maritima lämningar som finns i området bedöms dock de negativa 
konsekvenserna bli små jämfört med nuläget. Miljökonsekvenserna bedöms bli 
desamma i nollalternativet som planförslaget i detta avseende. 

Landskapet: 
En ny färjeförbindelse kan ha en negativ påverkan på upplevelsevärden då det blir fler 
rörelser i omgivningen. Området för färjeförbindelse är dock reden exploaterat och 
inga nya fasta inrättningar kommer att anläggas. Därför görs bedömningen att färje
förbindelsen leder till små negativa konsekvenser för landskapsbilden. Påverkan 
kommer att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

Friluftsliv: 
Vid en ny färjeförbindelse finns risk för utrymmeskonkurrens med fritidsbåtar vilket 
kan påverka friluftslivet negativt. I och med den nya färjeförbindelsen ges också ut
ökade möjligheter för människor att besöka vissa platser i friluftssyfte, och framförallt 
bättre tillgänglighet till kustområden för människor som inte har tillgång till båt. På 
grund av detta bedöms färjeförbindelsen sammantaget medföra positiva 
konsekvenser för friluftslivet, jämfört med nuläget. 

-

-

Hälsa och säkerhet: 
Det finns en ökad risk för olyckor och kollisioner i och med konkurrens om ut
rymmet med andra båtar och fartyg. Färjeförbindelsen leder troligtvis till en minskad 
trafikbelastning av Tjörnbron. Den nya färjeförbindelsen kan också leda till ökat om
givningsbuller och ökad risk för utsläpp. Sammantaget bedöms den nya färjeför
bindelsen leda till små negativa konsekvenser för hälsa och säkerhet jämfört med 
nuläget. Påverkan kommer att bli densamma i nollalternativet som i planförslaget. 

-
-

-

Föreslagna åtgärder 
• Inventeringar av naturmiljön kan komma att bli nödvändiga innan den 

exakta rutten för färjan bestäms. 

• Tillstånd kan komma att krävas enligt miljöbalken 7 kap 28 a § för den 
föreslagna färjeförbindelsen. 

• En lokaliseringsutredning för färjeförbindelsen bör göras. 

8.6 Kumulativa effekter 
Med begreppet kumulativa effekter avses hur den föreslagna planen tillsammans med 
andra pågående och framtida verksamheter eller åtgärder påverkar miljön i ett 
område. Inom planområdet för aktuell plan förekommer förutom konsekvenser som 
uppstår i och med ändrad vattenanvändning i planförslaget även miljöpåverkan från 
exempelvis användning av områden på land samt verksamheter. Exempel på detta 
beskrivs översiktligt i detta avsnitt. 

Kommunala avloppsreningsverk 
I kommunerna finns ett antal avloppsreningsverk. Hantering av avloppsvatten i 
kommunala avloppsreningsverk ger en ökad miljönytta jämfört med om 
avloppsvattnet behandlas i enskilda anläggningar. Trots rening i avloppsreningsverk 
förekommer ändå utsläpp av kväve och fosfor och förorenande ämnen så som 
tungmetaller, om än i begränsad mängd. Reningsprocessen kan också innebära en 
klimatpåverkan. Det kommer sannolikt att ske en ökning av antalet invånare i 
kommunen och detta tillsammans med ökade antal fritidsbåtsrörelser kan innebära 
ökade utsläpp. Om utsläppen från avloppsreningsverk sker i samma områden som 
utsläpp från fartyg och fritidsbåtar kan en kumulativ effekt uppstå med större 
miljöpåverkan. Dessa effekter bedöms bli små då utsläppen från de kommunala 
avloppsreningsverken är av begränsad mängd. 

Industri 
I Orusts kommun finns fem industriområden och två av dem, i Mollösund och Ellös, 
ligger nära havet. Även i Tjörns kommun finns ett antal industriområden. Inom dessa 
områden förekommer bland annat verksamhet inom verkstad, varvsverksamhet och 
fordonshamn. Miljöpåverkan som kan uppstå från dessa typer av verksamheter är 
bland annat utsläpp till mark och vatten. Dessa verksamheter bedöms kunna ske i 
samklang med planförslaget och några kumulativa effekter bedöms inte uppstå. Mer 
data och beräkningar skulle dock behövas för att kunna göra en mer djupgående 
analys av hur stora utsläpp industrier ger upphov till i havet. 
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Bostäder och avlopp 
Bostäder som inte är anslutna till kommunens reningsverk kan ge upphov till utsläpp 
av näringsämnen och förorenande ämnen i vattendrag och hav. Detta beror främst på 
att det är relativt vanligt att små avloppsanläggningar saknar godkänd rening.11 
Antalet invånare i kommunerna bedöms öka under planperioden vilket kan innebära 
att antalet enskilda avloppsanläggningar i sin tur ökar. Om anläggningarna inte har 
tillfredsställande rening kan det ge upphov till utsläpp i form av exempelvis 
näringsämnen. Utbyggnation av bostäder innebär också fler hårdgjorda ytor vilket i 
sin tur kan leda till att föroreningar når vattendrag och hav. Om dessa utsläpp sker i 
samma områden som utsläpp från fartyg och fritidsbåtar kan en kumulativ effekt 
uppstå med större miljöpåverkan. Om tillräckliga åtgärder utförs i form av 
fördröjning och rening av dagvatten samt att de tillkommande enskilda 
anläggningarna har tillräcklig rening bedöms de kumulativa effekterna bli små. 

Jordbruk och skogsbruk 
Jordbruket och skogsbrukets påverkan på miljön utgörs främst av utsläpp av 
näringsämnen som bidrar till ökad övergödning. Planförslaget bedöms inte medföra 
några kumulativa effekter på detta område. 

Förorenade områden 
Förorenade områden är mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar som 
innehåller skadliga ämnen som medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på 
människors hälsa eller miljön. Inom planområdet finns ca 100 identifierade 
förorenade områden. De identifierade områdena delas in i en skala från 1-4 där 
riskklass 1 innebär mycket stor risk och har högst prioritet vid eventuell 
efterbehandling. Inom området finns 10 områden som identifierats med riskklass 1. 
Alla är någon form av hamn- eller varvsverksamhet. 

Planförslaget anger förutsättningar för utbyggnad av befintliga småbåtshamnar. Vid 
vissa av de befintliga småbåtshamnarna i Tjörn och Orusts kommuner finns det 
identifierade förorenade sediment. Vid anläggande av småbåtshamnar kommer 
bryggor att anläggas och muddring att behöva utföras vilket kan innebära en risk för 
spridning av förorenade sediment. Dessa åtgärder kan också ge upphov till positiva 
effekter till följd av att förorenade sediment tas om hand och behandlas. Det är dock 

viktigt att poängtera att om någon form av åtgärd planeras, som riskerar att sprida 
förorenade sediment, att föroreningen exponeras eller om det rör sig om en 
avhjälpandeåtgärd så krävs att en anmälan om avhjälpandeåtgärd måste uppföras till 
kommunen eller länsstyrelsen. Det kan också krävs undersökningar för att ytterligare 
utreda föroreningssituationen. 

Kommunerna avser att ta fram handlingsplaner för hantering av de förorenade 
områdena i kommunerna. 

11 SMED 2017, Utsläpp från små avloppsanläggningar 

8.7 Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Nedan görs en översiktlig bedömning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna 
från planförslaget. 

Natur och kultur 
Ekosystemtjänster gynnas av att natur- och kulturvärden stärks. Ekosystemtjänster 
har en stark koppling till ekonomiska och sociala aspekter då det definieras som alla 
produkter och tjänster som ett ekosystem ger människan och som bidrar till vår 
välfärd och livskvalitet. 

De marina ekosystemtjänsterna kan delas in i producerande, kulturella, stödjande och 
reglerande tjänster. Producerande ekosystemtjänster värderas ofta i ekonomiska 
termer (exempelvis fiske) medan stödjande ekosystemtjänster sällan värderas. 

Nedan presenteras exempel på olika typer av marina ekosystemtjänster. 12 

Exempel på producerande ekosystemtjänster: 
• Livsmedel – fisk, skaldjur, alger mm 
• Råvaror - sand, stenar och industrivatten 
• Energi - vågenergi 

Exempel på stödjande ekosystemtjänster: 
• Biologisk mångfald – variationen av växter, djur och andra organismer 
• Biokemiska kretslopp – omsättningen av näringsämnen, kol och syre 

12 Naturvårdsverket 2009. Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets 
ekosystemtjänster 
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• Primärproduktion – produktion av syre från växtplankton och alger utifrån 
solljus och näringsämnen (fotosyntesen) 

Exempel på reglerande ekosystemtjänster: 
• Minskad övergödning - kväve och fosfor kan omsättas av organismer som 

exempelvis musslor 
• Påverkar klimat och luftkvalitet – havet bidrar till att koldioxid och kväve tas 

upp och till produktion av syre. 
• Reglerar föroreningar - miljöfarliga ämnen kan brytas ner eller lagras i 

sediment 

Exempel på kulturella ekosystemtjänster: 

• Rekreation – turism, bad båtsport mm 
• Kulturarv – historiska vrak, fornfynd mm 
• Estetiska värden - skönhetsupplevelser och tystnad, klart vatten 

Positiva effekter bedöms uppkomma med avseende på naturvärden till följd att 
skyddsvärda naturområden pekas ut i planen samt att planens generella 
rekommendation är att grunda områden ska bevaras oberörda i så stor utsträckning 
som möjligt. I och med att naturvärden i havet stärks bedöms det uppkomma positiva 
konsekvenser även för havets ekosystemtjänster. 

Friluftsliv och besöksnäring 
Planen kan leda till ökat antal utomhusaktiviteter och friluftsaktiviteter vilket ger 
ekonomiska intäkter till kommunerna. I planen föreslås områden för etablering och 
utbyggnation av hamnar för fritidsbåtar vilket kan ha som följd att kommunerna blir 
en mer attraktiv plats att bo på och i förlängningen att fler kan komma att flytta till 
kommunerna. Främjande av friluftsliv och ökad tillgänglighet medför att fler 
människor vistas ute i naturen för rekreation och friluftsliv. Detta ökar välmående 
och har en positiv effekt på hälsan. Planförslaget bedöms därför medföra positiva 
sociala och ekonomiska effekter genom positiv utveckling av friluftsliv och 
levnadsförhållanden. 

Maritima näringar 
Tillkomst av nya odlingsområden för musslor, ostron och alger kan på lång sikt ge 
positiva effekter för kustområdets identitet. Om anläggningar för vattenbruk blir 
vanligare inslag i landskaps- och samhällsbilden kan det stärka områdets identitet som 

modern och levande kustbygd. Fler anläggningar inom vattenbruk i planområdet 
innebär bättre tillgång till lokalt producerad fisk och skaldjur för boende och 
besökare. Det kan även leda till fler arbetstillfällen, vilket i förlängningen kan bidra till 
bättre ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och fler helårsboende. Om fler kan 
arbeta och bo inom kustområdet ökar skatteintäkterna vilket gynnar hela 
planområdet. 

Föreslagna områden för utveckling av marin energi kan ge fler arbetstillfällen och 
bättre möjlighet till forskning. Utvecklingsområdena av marin energi kan det leda till 
en stärkt miljöprofil för Tjörns och Orusts kommuner. Detta kan ge synergieffekter 
med fler invånare och fler företag. 

Förslaget om fiskefria områden kan ha kortsiktiga negativa konsekvenser med 
avseende på yrkesfisket som näringsverksamhet vilket i förlängningen eventuellt kan 
leda till färre arbetstillfällen. På längre sikt finns det dock chans till positiva 
konsekvenser då ett mer hållbart fiske uppnås. Detta kan innebära att en långsiktig 
positiv påverkan på livsmedelsförsörjningen nås och är positivt för 
levnadsförhållandena för de bofasta. 

Transporter 
I en trafik- och samhällsekonomisk analys av ny broförbindelse mellan Svanesund 
och fastlandet som utförts av WSP bedöms effekterna för transportsystemet, 
näringsliv och boendemiljö blir klart positiva. Åtgärden bedöms vara en förutsättning 
för fortsatt utveckling i Orust, Tjörns och Stenungsunds kommuner. 

En ny fast förbindelse som avlastar vägsystemet har mycket stor betydelse för 
pågående, planerad och kommande tillväxt med nya bostäder på både Orust och 
Tjörn, men har betydelse även för tillväxten i Stenungsund. Utan den nya fasta 
förbindelsen försämras möjligheterna till ytterligare expansion på grund av den 
rådande trafiksituationen och kapacitetsbegränsningen i dagens vägnät. 

En ny förbindelse innebär dels möjlighet för fler bostäder i attraktiva lägen på 
pendlingsavstånd till befintligt näringsliv på västkusten och dels möjligheten att skapa 
nya verksamheter i denna del av regionen. 

Omfördelning av trafik ger mindre trafik på respektive länk och cykelförbindelser 
förbättras. Detta främjar turism både med bil och med cykel. 
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En ny färjeförbindelse mellan Orust och Stenungsund bedöms också främja turism 
och friluftsliv, samt minska belastning på befintliga länkar. 

8.8 Miljömål och hållbarhetsmål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen syftar till att främja 
människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara natur- 
och kulturmiljön. De nationella miljökvalitetsmålen är regionalt anpassade. 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot. 15 av de 
nationella miljökvalitetsmålen är antagna som regionala mål i Västra Götalands län 
(målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). 

Nationella miljökvalitetsmål 
God havsmiljö beskrivs framförallt i miljökvalitetsmålet Hav i balans, samt levande kust 
och skärgård och dess preciseringar, även om också andra miljökvalitetsmål är 
relevanta, exempelvis Ett rikt djur och växtliv, Ingen Övergödning och Giftfri miljö som 
fångar in hur miljöproblem från land och luft påverkar havet. Målet Hav i balans, 
samt levande kust och skärgård innebär att havet ska ha en långsiktig hållbar 
produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Kust- och skärgårds
miljöer ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. Centralt i miljökvalitetsmålet är att åstadkomma 
ett hållbart nyttjande av havsmiljön och dess resurser. 

Regionala miljömål för Västra Götaland 

-

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med Västra Götalandsregionen 
tagit fram ett antal regionala tilläggsmål till miljökvalitetsmålen för att lyfta fram 
regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Ett antal av dessa 
tilläggsmål har en direkt koppling till havet. För miljömålet Hav i balans, samt levande 
kust och skärgård finns följande preciseringar: 

• Beslutade blå översiktsplaner 
• Skyddade marina områden 
• Bevarade grunda marina ekosystem 
• Bevarade fornlämningar under havsytan 
• Minskad mängd marint skräp 

Det finns även havsrelaterade regionala tilläggsmål till målen Ingen övergödning, Giftfri 
miljö och Bara naturlig försurning. 

Lokala miljömål för Tjörn och Orust kommuner 
Tjörns kommun prioriterar 8 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, dessa är; 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Dessa mål bedöms som särskilt relevanta för Tjörns kommun, men övriga miljömål 
ska också beaktas. 

Kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund har gemensamma miljömål på temat 
vatten, vilka anknyter till de regionala miljömålen. Avsikten med den gemensamma 
målsättningen är att skapa en plattform för ett gemensamt angreppssätt när det gäller 
vattenfrågorna. Genom de gemensamma målen vill kommunerna styra mot ett mer 
hållbart nyttjande av vatten. Med vatten avses hela resursen, såväl vatten att dricka 
som hav, sjöar och vattendrag. 

Enligt Stenungsunds -, Tjörns - och Orust kommuns avsiktsförklaring till ”Vårt 
värdefulla vatten, 2008” vill kommunerna fokusera på: 

• Vatten att konsumera 
• Bo vid vatten 
• Vatten, viktiga naturmiljöer 
• Vatten, till nytta och nöje 

De globala hållbarhetsmålen 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling en resolution med 17 globala mål för 
en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål. 
Agenda 2030 är en handlingsplan för människorna, planetens och vårt välstånd. I 
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Agenda 2030 är de tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga, lika viktiga. 

För denna plan bedöms följande hållbarhetsmål vara aktuella: 

• Hälsa och välbefinnande 
• Hållbar konsumtion och produktion 
• Bekämpa klimatförändringen 
• Hav och marina resurser 
• Ekosystem och biologisk mångfald 

Avstämning av planen mot miljökvalitetsmålen 
Begränsad klimatpåverkan 
Om planförslaget genomförs i sin helhet kommer utsläppen att öka genom en 
eventuell ökning av båttrafiken och eventuellt även en ökad biltrafik i och med 
införande av ny bro och ny färjeförbindelse. I och med den nya färjeförbindelsen och 
delvis den nya bron kommer det dock finnas ökade förutsättningar till att färdas 
kollektivt till och från Tjörn och Orust. Planen främjar på sikt också produktion av 
förnybar energi genom att det finns utvecklingsområden för våg- och vindkraft. 
Sammantaget påverkas miljömålet negativt på kort sikt men om planen genomförs i 
sin helhet kan det bidra till ett långsiktig uppfyllande av målet. 

Giftfri miljö 
Anläggandet av bron gör att det finns en spridningsrisk av eventuellt förorenade 
sediment. Det finns även en ökad risk för läckage och utsläpp till följd av ett mer ökat 
båtliv. I övrigt bedöms inte planen påverka miljökvalitetsmålet i varken negativ eller 
positiv riktning. 

Ingen övergödning 
Toalettvatten från båtar som släpps ut i vattnet bidrar till övergödningen i haven. En 
eventuell följd av planen är en ökning av antalet fritidsbåtar i området. På grund av 
att det sedan den 1 april 2015 är förbjudet för fritidsbåtar att släppa toalettavfall i sjö 
eller hav bedöms inte den eventuella ökningen av fritidsbåtar innebära påverkan på 
miljömålet övergödning. 

Vissa typer av vattenbruk kan bidra till övergödningen i havet. De typer av odling 
som anges i denna plan är endast musslor, ostron och alger och denna typ av 

vattenbruk bidrar inte till övergödning, tvärt om finns det vissa studier som visar att 
denna typ av vattenbruk istället kan bidra till att minska övergödningen i haven. 
Planen bedöms sammantaget stödja miljömålet. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Miljömålet anger att en långsiktig hållbar produktionsförmåga i havet ska uppnås och 
planen bidrar till detta genom förslaget om att införa fiskefritt område. I en 
utvärdering som gjorts av redan nu befintliga fiskefria områden visar att genom att 
införande av fiskfria områden kan stärka försvagat fiskebestånd. På detta sätt kan en 
mer långsiktigt hållbar produktionsförmåga uppnås. 

Planen främjar även odling av musslor, ostron och alger vilket är en förhållandevis 
hållbar typ av livsmedelsproduktion. I Sveriges livsmedelsstrategi 2030 nämns att det 
finns en tillväxtpotential för vattenbruk och planen bedöms gå i linje med denna 
strategi. 

I målet anges att kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Planen främjar detta genom att peka 
ut vattenområden för aktiviteter inom rekreation och friluftsliv. Det är också uttalat i 
planen att aktiviteterna ska ske på naturens villkor för att bevara de höga naturvärden 
som finns i området. Anpassningar har gjorts i planen så att mindre störande 
rekreation uppmuntras i de mest känsliga områdena. Sammantaget bedöms planen 
bidra till att miljökvalitetsmålet uppfylls. 

Ett rikt växt och djurliv 
Enskilda åtgärder i planen har en viss negativ påverkan på naturvärden i området, 
vilket innebär att planen till viss del har en negativ inverkan på miljömålet. 
Planförslaget stödjer dock miljömålet i större utsträckning än nollalternativet då 
åtgärder i planen generellt är mer anpassade efter rådande förhållanden och 
naturvärden för att minimera påverkan på naturmiljön. Denna anpassning görs inte 
nödvändigtvis i nollalternativet vilket innebär att utvecklingen och användningen av 
havet sker mer slumpmässigt. 

Avstämning av planen mot de globala hållbarhetsmålen 
Hälsa och välbefinnande 
Planen stödjer målet i och med de utpekade områdena och åtgärderna för rekreation 
och friluftsliv. Om planen utförs i sin helhet bedöms möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv öka. Den nya bro- och färjeförbindelsen kommer också innebära att det blir 
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lättare att nå Tjörn och Orust med bil och cykel och på så vis kan fler nå 
rekreationsområden som inte har tillgång till båt. 

Hållbar konsumtion och produktion 
Målet innebär bland annat en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 
naturresurser. I och med införande av det fiskefria området främjas ett mer hållbart 
fiske i regionen vilket stödjer hållbarhetsmålet. Planen främjar även odling av 
musslor, ostron och alger vilket är en hållbar typ av livsmedelsproduktion. 
Planförslaget bedöms därför stödja målet. 

Hav och marina resurser 
Målet handlar bland annat om att förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem 
på ett hållbart sätt samt att stoppa överfiske. Det finns delmål som handlar om att 
minska föroreningar och försurningar i haven, skydda och återställa ekosystem, 
bevara kust- och havsområdena, öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av 
marina resurser, utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till 
friskare hav och stödja småskalig fiskenäring. Vissa av åtgärderna i planen kan ha en 
viss negativ påverkan på vattenkvaliteten. Till exempel kan byggnationen av bron och 
utbyggnad av småbåtshamnar leda till en viss spridning av sediment, vilket i sin tur 
kan leda till en påverkan på vattenkvaliteten om sedimenten innehåller föroreningar. 
Om rätt undersökningar och skyddsåtgärder utförs bedöms denna påverkan kunna 
minimeras och sammantaget bedöms inte planen strida mot hållbarhetsmålet. Planen 
främjar även målet genom införandet av det fiskefria området. Planförslaget stödjer 
miljömålet i större utsträckning än nollalternativet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Målet handlar bland annat om att åtgärder ska vidtas för att minska förstörelsen av 
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda och förebygga 
utrotningen av hotade arter. Delmål finns även om att förhindra invasiva främmande 
arter. Planen främjar målet i större utsträckning än nollalternativet då åtgärder i 
planen generellt är mer anpassade efter rådande förhållanden och naturvärden jämfört 
med nollalternativet. Målet anger bland annat att utrotningen av hotade arter ska 
förebyggas och skyddas. Genom att införa ett fiskefritt område kan också det bidra 
till att målet uppfylls. 

Bekämpa klimatförändringen 
Planen bidrar till att uppnå målet genom att produktion av förnybar el främjas. Ökad 
produktion av vattenbruk kan ha positiv påverkan på målet då algerna kan fungera 

som en koldioxidsänka. Negativ påverkan kan dock uppstå i och med en eventuell 
ökning av båttrafik och biltrafik. I och med den nya färjeförbindelsen och delvis den 
nya bron kommer det dock finnas ökade förutsättningar till att färdas kollektivt till 
och från Tjörn och Orust. Sammantaget påverkas målet negativt på kort sikt men om 
planen genomförs i sin helhet kan det bidra till ett långsiktig uppfyllande av målet. 

8.9 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) syftar till att skydda människor och miljön och finns 
för vattenkvalitet för kustvatten, vattenkvalitet i havet, fisk- och musselvatten, 
utomhusluft samt för utomhusbuller. MKN är rättsligt bindande bestämmelser som 
regleras i miljöbalkens 5 kapitel. En miljökvalitetsnorm skall grundas i vetenskap, utan 
hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden, för att ta fram kunskap om vilken 
miljökvalitet eller miljötillstånd som människan och naturen tål i ett visst geografiskt 
område. MKN ska beaktas vid planering och prövning av tillstånd och anges oftast 
som ett värde eller en halt. De infördes i samband med upprättandet av miljöbalken 
1999 med syfte att minska utsläppen från diffusa källor som exempelvis trafik eller 
jordbruk. 

Vattenområdet inom planområdet berörs av MKN för kustvatten samt delvis för 
MKN för musselvatten. Ytterligare berörs MKN för utomhusluft. Planen får inte 
försämra MKN för yt- och grundvatten, fisk- och musselvatten samt utomhusluft. 
Genom en vägledande EU dom från 2015 innebär detta att ingen av de ingående 
kvalitetsfaktorerna får försämras. Nedan görs en bedömning av åtgärdernas påverkan 
på MKN. 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer för ytvatten 
MKN för ytvatten delas in i ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. För den 
ekologiska statusen används tre grupper av kvalitetsfaktorer; biologiska, fysikaliska-
kemiska och hydromorfologiska. Den kemiska statusen bestäms utifrån mängden 
föroreningar i vattendraget. 

Allt kustvatten runt Tjörn och Orust berörs av MKN för vatten. Kvalitetskravet för 
vattenförekomsterna i kustvattnet runt Orust och Tjörn är att vattnet ska uppnå god 
kemisk ytvattenstatus till år 2021 och god ekologisk status till år 2021 respektive 2027. 

Generellt är den ekologiska statusen måttlig med undantag från ytvattenförekomster 
väster om Orust och Tjörn samt söder om Tjörn där statusen är god, enligt den 
senast utförda klassningen, se kartan. 
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Bild över den ekologiska statusen i ytvattenförekomser runt Tjörn och Orust. 

Samtliga kustvattenförekomster i området uppnår ej god kemisk status på grund av de 
miljögifter, huvudsakligen kvicksilver (Hg) och bromerad difenyleter (PBDE), som 
finns i vattendragen. Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
(PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. 
Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk 
status med avseende på kvicksilver och PBDE. 

Planområdet ingår i Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheten har tagit beslut 
om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i distriktet. För området gäller 
förvaltningsplan 2016-2021 för Västerhavet vattendistrikt med tillhörande 
övervakningsprogram, åtgärdsprogram och föreskrifter om kvalitetskrav enligt 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vattenförvaltningsarbetet i Sverige sker i cykler 
om sex år. I slutet av varje period presenterar vattenmyndigheterna i respektive 
vattendistrikt en förvaltningsplan inför de kommande sex åren. Arbetet med de 
förvaltningsplaner som ska gälla fram till 2027 är i full gång. 

Vissa av åtgärderna i planen kan ha en viss negativ påverkan på vattenkvaliteten. Till 
exempel kan byggnationen av bron och dumpning leda till att viss spridning av 
sediment, vilket kan leda till en påverkan på vattenkvaliteten om sedimenten 
innehåller föroreningar. Det finns risk för att vattenkvaliteten kan komma att 
påverkas i samband med utbyggnad av småbåtshamnar och ökade fritidsbåtsrörelser. 
Om rätt undersökningar och skyddsåtgärder utförs bedöms denna påverkan kunna 
minimeras och sammantaget bedöms inte planen strida mot MKN. Bedömningen 
görs också att det i övrigt inte föreslås några åtgärder som påverkar vattenkvaliteten i 
kustvattnet på ett negativt sätt så att god status i kustvatten inte uppnås. 

Den faktiska påverkan på vattenkvaliteten och på MKN kommer närmare att utredas 
i tillståndsprocesser för genomförande av vissa av planens föreslagna åtgärder. 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer för musselvatten 
I planen redovisas områden för odling av ostron, musslor och alger inom utpekade 
musselvatten. I de fall områdena ska användas för odling av musslor och ostron är 
detta förenligt med miljökvalitetsnormernas syfte. Planförslaget bedöms därför inte 
innebära några negativa konsekvenser på musselvatten. 

Avstämning mot miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Enligt de mätningar av luftkvalitet som Luft i väst har utfört i Orusts kommun 
överskrider i dagsläget inga värden miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Inga 
mätningar har dock utförts i Tjörns kommun. 

Utsläppen av svaveldioxid kan komma att öka i planförslaget i och med utsläpp från 
den nya färjeförbindelsen. Detta är dock beroende av vilken typ av färja som kommer 
att användas. Utsläppen bedöms dock inte öka så mycket att de bedöms påverka 
miljökvalitetsnormerna i området. 

Utsläppen till luft kan även öka till följd av en ökning av fritidsbåtstrafiken och 
biltrafiken. Den nya fasta vägförbindelsen och färjeförbindelsen kan dock leda till att 
utsläppen minskar i och med att köbildningen sannolikt minskar. 

En ny länk mellan Orust och fastlandet leder till att svavelutsläppen reduceras helt 
från nuvarande färjeförbindelse då bron kommer att ersätta denna. Enligt den utförda 
trafik- och samhällsekonomiska analysen kan en fast vägförbindelse även ha positiva 
konsekvenser med avseende på utomhusluft genom att köbildningarna minskar. Den 
bedömda befolkningsökning som en bro sannolikt innebär medför ökade utsläpp om 
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fler pendlar med bil. En tillväxt av lokalt näringsliv kan i viss mån motverka denna 
effekt och en ny fast förbindelse medför bättre förutsättningar för 
kollektivtrafikresande vilket också kan motverka ökning av utsläpp. Sammantaget 
bedöms att denna åtgärd inte leder till att MKN inte kan nås. Fortsatt mätning och 
uppföljning av luftkvaliteten behöver dock göras. 

Sammantaget bedöms inga av rekommendationerna i planen bidra till att MKN för 
luft överskrids. 
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8.10 Samlad bedömning 
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av planförslaget med avseende på de fem 
miljöaspekterna. Bedömningen är uppdelad på de fyra ämneskategorierna Natur och 
kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar samt Transporter. 

Konsekvenserna bedöms och utrycks enligt följande: 

Positiv 
konsekvens 

Planförslaget medför en förbättring för 
människors hälsa och/eller miljön för aspekten. 

Obetydlig 
konsekvens 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte 
medföra några konsekvenser för aspekten. 

Liten negativ 
konsekvens 

Planen bedöms inte påverka den aktuella 
miljöaspekten. 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra en negativ 
påverkan av måttlig art och omfattning som 
innebär en försämring av eller mindre skada på 
aspekten. 

Stor negativ 
konsekvens 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av 
större art och omfattning som innebär en 
allvarlig försämring av eller skada på aspekten. 

Natur och kultur 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Natur och kultur. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö Förutom utpekade områden med särskild hänsyn 
till naturvärden (R1) finns även en generell 
rekommendation i planen om att grunda områden 
ska bevaras oberörda i så stor utsträckning som 
möjligt, vilket är positivt för aspekten. De angivna 
områden där särskild hänsyn ska tas till områdets 
höga naturvärden är också positivt för aspekten. 

Kulturmiljö Den generella rekommendationen i planen om att 
grunda områden ska bevaras orörda har även 
generellt positiva konsekvenser på maritima 
lämningar i havet. 

Landskap Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka landskapsbilden, varken i positiv 
eller negativ riktning. 

Friluftsliv Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka friluftslivet, varken i positiv eller 
negativ riktning. 

Hälsa och 
säkerhet 

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka hälsa och säkerhet, varken i positiv 
eller negativ riktning. 
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Konsekvenserna bedöms och utrycks enligt följande: 

Positiv 
konsekvens 

 Planförslaget medför en förbättring för 
människors hälsa och/eller miljön för aspekten. 

Obetydlig 
konsekvens 

 

Påverkan till följd av planförslaget bedöms inte 
medföra några konsekvenser för aspekten. 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Planen bedöms inte påverka den aktuella 
miljöaspekten.  

Måttlig negativ 
konsekvens 

 

Planförslaget bedöms medföra en negativ 
påverkan av måttlig art och omfattning som 
innebär en försämring av eller mindre skada på 
aspekten. 

Stor negativ 
konsekvens 

 

Planförslaget bedöms medföra påverkan av 
större art och omfattning som innebär en 
allvarlig försämring av eller skada på aspekten. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö  Förutom utpekade områden med särskild hänsyn 
till naturvärden (R1) finns även en generell 
rekommendation i planen om att grunda områden 
ska bevaras oberörda i så stor utsträckning som 
möjligt, vilket är positivt för aspekten. De angivna 
områden där särskild hänsyn ska tas till områdets 
höga naturvärden är också positivt för aspekten. 

Kulturmiljö  Den generella rekommendationen i planen om att 
grunda områden ska bevaras orörda har även 
generellt positiva konsekvenser på maritima 
lämningar i havet. 

Landskap 
 

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka landskapsbilden, varken i positiv 
eller negativ riktning. 

Friluftsliv 
 

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka friluftslivet, varken i positiv eller 
negativ riktning. 

Hälsa och 
säkerhet  

Inga rekommendationer inom detta ämnesområde 
bedöms påverka hälsa och säkerhet, varken i positiv 
eller negativ riktning. 
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Friluftsliv och besöksnäring 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Friluftsliv och 
besöksnäring. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö En något ökad belastning på naturvärden bedöms ske 
till följd av att planförslaget sannolikt leder till en 
ökad mängd besökare inom områden som är 
utpekade för aktiviteter inom friluftsliv. Dessa 
områden finns i stor utsträckning där det också 
förekommer höga naturvärden. Generellt har dock 
anpassningar gjorts så att mindre störande rekreation 
uppmuntras i de mest känsliga områdena. Det finns 
även rekommendationer om att utvecklingen ska ske 
på naturens villkor. 

Kulturmiljö Det finns en ökad risk för att maritima lämningar tar 
skada till följd av en ökad mängd besökare inom vissa 
områden. Ökningen av båttrafik och besökare 
bedöms dock vara begränsad och därför bedöms 
konsekvenserna för kulturmiljön sammantaget bli 
små med avseende på friluftsliv och besöksnäring. 

Landskap Inga anläggningar eller inrättningar bedöms 
tillkomma inom ramen för friluftsliv i denna plan. 

Friluftsliv Friluftslivet påverkas positivt i och med att det finns 
flera särskilt utpekade områden för friluftsliv och 
rekreation i planförslaget. Det finns områden som 
pekats ut för fritidsbåtsliv, motorsportsverksamhet 
samt friluftsliv och rekreation. 

Hälsa och 
säkerhet 

Planförslaget bedöms leda till en viss ökad aktivitet 
inom vissa områden vilket leder till en ökad risk för 
olyckor. Ökningen bedöms dock bli begränsad och 
därför bedöms de samlade konsekvenserna som små. 
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Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö 
 

En något ökad belastning på naturvärden bedöms ske 
till följd av att planförslaget sannolikt leder till en 
ökad mängd besökare inom områden som är 
utpekade för aktiviteter inom friluftsliv. Dessa 
områden finns i stor utsträckning där det också 
förekommer höga naturvärden. Generellt har dock 
anpassningar gjorts så att mindre störande rekreation 
uppmuntras i de mest känsliga områdena. Det finns 
även rekommendationer om att utvecklingen ska ske 
på naturens villkor.  

Kulturmiljö 
 

Det finns en ökad risk för att maritima lämningar tar 
skada till följd av en ökad mängd besökare inom vissa 
områden. Ökningen av båttrafik och besökare 
bedöms dock vara begränsad och därför bedöms 
konsekvenserna för kulturmiljön sammantaget bli 
små med avseende på friluftsliv och besöksnäring.  

Landskap 
 

Inga anläggningar eller inrättningar bedöms 
tillkomma inom ramen för friluftsliv i denna plan. 

Friluftsliv  Friluftslivet påverkas positivt i och med att det finns 
flera särskilt utpekade områden för friluftsliv och 
rekreation i planförslaget. Det finns områden som 
pekats ut för fritidsbåtsliv, motorsportsverksamhet 
samt friluftsliv och rekreation. 

Hälsa och 
säkerhet  

Planförslaget bedöms leda till en viss ökad aktivitet 
inom vissa områden vilket leder till en ökad risk för 
olyckor. Ökningen bedöms dock bli begränsad och 
därför bedöms de samlade konsekvenserna som små. 
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Maritima näringar 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Maritima 
näringar. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö Inom detta ämnesområde föreslås flera åtgärder 
som bedöms leda till positiva konsekvenser med 
avseende på naturmiljön som exempelvis 
införande av nytt fiskefritt område. Föreslaget 
område för testanläggningar inom vindkraft 
bedöms dock leda till negativa konsekvenser för 
den lokala naturmiljön och därför bedöms 
konsekvenserna på naturmiljön sammantaget bli 
små negativa konsekvenser. 

Kulturmiljö Sammantaget bedöms påverkan bli positiv på 
grund av att de föreslagna åtgärderna i planen är 
anpassade så att de inte finns i närheten av 
kända maritima lämningar. 

Landskap Sammantaget bedöms åtgärder inom 
ämnesområdet maritima näringar leda till små 
negativa konsekvenser. Detta på grund av att 
det föreslagna området för vindkraft innebär 
negativa konsekvenser. 

Friluftsliv Vissa av åtgärderna och näringar kan till en viss 
grad konkurrera utrymmesmässigt med 
aktiviteter inom friluftslivet. Dessa negativa 
konsekvenser bedöms dock som små. 

Hälsa och 
säkerhet 

Fler av de åtgärder som föreslås i planen 
bedöms inte ha någon påverkan på hälsa och 
säkerhet. Sammantaget bedöms dock 
konsekvenserna bli små negativa på grund av att 
det kan förekommer en viss 
utrymmeskonkurrens vid föreslaget område för 
testanläggningar för energiproduktion. 
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Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö 
 

Inom detta ämnesområde föreslås flera åtgärder 
som bedöms leda till positiva konsekvenser med 
avseende på naturmiljön som exempelvis 
införande av nytt fiskefritt område. Föreslaget 
område för testanläggningar inom vindkraft 
bedöms dock leda till negativa konsekvenser för 
den lokala naturmiljön och därför bedöms 
konsekvenserna på naturmiljön sammantaget bli 
små negativa konsekvenser. 

Kulturmiljö  Sammantaget bedöms påverkan bli positiv på 
grund av att de föreslagna åtgärderna i planen är 
anpassade så att de inte finns i närheten av 
kända maritima lämningar. 

Landskap 
 

Sammantaget bedöms åtgärder inom 
ämnesområdet maritima näringar leda till små 
negativa konsekvenser. Detta på grund av att 
det föreslagna området för vindkraft innebär 
negativa konsekvenser. 

Friluftsliv 
 

Vissa av åtgärderna och näringar kan till en viss 
grad konkurrera utrymmesmässigt med 
aktiviteter inom friluftslivet. Dessa negativa 
konsekvenser bedöms dock som små. 

Hälsa och 
säkerhet  

Fler av de åtgärder som föreslås i planen 
bedöms inte ha någon påverkan på hälsa och 
säkerhet. Sammantaget bedöms dock 
konsekvenserna bli små negativa på grund av att 
det kan förekommer en viss 
utrymmeskonkurrens vid föreslaget område för 
testanläggningar för energiproduktion.  
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Transporter 
Nedan görs en samlad bedömning av planförslaget för de olika miljöaspekterna med 
avseende på planförslagets föreslagna åtgärder inom ämneskategorin Transporter. 

Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö De föreslagna åtgärderna inom ämnesområdet 
transporter bedöms innebära måttliga negativa 
effekter på naturmiljön. Detta på grund av det 
relativt stora ingrepp i miljön som en 
broförbindelse innebär. Även den 
färjeförbindelse som planeras har en måttlig 
påverkan på grund av att dess rutt kommer att 
förläggas inom riksintresse för naturmiljö där 
det förekommer höga naturvärden. 

Kulturmiljö Konsekvenserna för kulturmiljön från 
ämnesområdet bedöms bli negativa men små. 
Åtgärderna innebär en ökad risk för påverkan 
på maritima lämningar men detta bedöms ske i 
en mycket liten omfattning. 

Landskap I planförslaget föreslås åtgärder som innebär 
påverkan på landskapsbilden i form av ny bro 
och ny färjeförbindelse. Eftersom detta kommer 
ske i redan exploaterat område bedöms 
konsekvenserna bli små. 

Friluftsliv Bro- och färjeförbindelsen som föreslås ger fler 
personer möjlighet att ta sig mellan 
Stenungsund och Orust respektive Kungälv och 
Tjörn vilket har positiva effekter på friluftslivet. 

Hälsa och 
säkerhet 

I och med att det i planförslaget föreslås ny 
förbindelse med färja och ny förbindelse med 
bro finns det en möjlighet att trafikbelastningen 
minskar på vissa vägsträckor, vilket kan leda till 
minskade bullernivåer och minskad risk för 
olyckor. 
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Miljöaspekt Konsekvenser 
planförslag 

Kommentar 

Naturmiljö 
 

De föreslagna åtgärderna inom ämnesområdet 
transporter bedöms innebära måttliga negativa 
effekter på naturmiljön. Detta på grund av det 
relativt stora ingrepp i miljön som en 
broförbindelse innebär. Även den 
färjeförbindelse som planeras har en måttlig 
påverkan på grund av att dess rutt kommer att 
förläggas inom riksintresse för naturmiljö där 
det förekommer höga naturvärden.  

Kulturmiljö 
 

Konsekvenserna för kulturmiljön från 
ämnesområdet bedöms bli negativa men små. 
Åtgärderna innebär en ökad risk för påverkan 
på maritima lämningar men detta bedöms ske i 
en mycket liten omfattning. 

Landskap 
 

I planförslaget föreslås åtgärder som innebär 
påverkan på landskapsbilden i form av ny bro 
och ny färjeförbindelse. Eftersom detta kommer 
ske i redan exploaterat område bedöms 
konsekvenserna bli små. 

Friluftsliv  Bro- och färjeförbindelsen som föreslås ger fler 
personer möjlighet att ta sig mellan 
Stenungsund och Orust respektive Kungälv och 
Tjörn vilket har positiva effekter på friluftslivet. 

Hälsa och 
säkerhet 

 I och med att det i planförslaget föreslås ny 
förbindelse med färja och ny förbindelse med 
bro finns det en möjlighet att trafikbelastningen 
minskar på vissa vägsträckor, vilket kan leda till 
minskade bullernivåer och minskad risk för 
olyckor. 
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Planförslaget i sin helhet 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 
beroende av varandra. En åtgärd kan vara till exempel socialt hållbar, utan att vara 
hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma 
långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Några av de enskilda föreslagna åtgärderna i planen kan komma att leda till 
miljöpåverkan men planförslagets strategier, åtgärder, rekommendationer och 
vattenanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Tjörn och 
Orust. Vidare utredningar och åtgärder kommer krävas i samband med 
tillståndsprocesser och vid framtagande av planer och lokaliseringsutredningar för de 
enskilda åtgärderna. 

De åtgärder som bedömts ge störst påverkan på miljön är åtgärder för transporter 
(broförbindelse och färjeförbindelse). Dessa bedöms som mest ge måttliga 
konsekvenser för naturvärden. För övriga miljöaspekter bedöms dessa åtgärder ge 
små till positiva konsekvenser. De positiva konsekvenserna uppstår för hälsa och 
säkerhet då de innebär en avlastning av befintlig transportinfrastruktur i området och 
bättre spridning av utsläpp till framför allt luft, samt för friluftslivet till följd av att 
områden tillgängliggörs. I övrigt bedöms de föreslagna åtgärderna i planen inte 
medföra mer än små negativa konsekvenser för någon miljöaspekt. 

Den fördjupade översiktsplanen bedöms också stödja uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men även eventuell påverkan 
på miljökvalitetsnormer behöver utredas vidare vid tillståndsansökningar för 
föreslagna åtgärder. 

I planförslaget är användningen av vattenområdet mer anpassat utifrån de 
förutsättningar som råder i olika delar av planområdet, vilket bidrar till en positiv 
påverkan på flera av aspekterna, jämfört med nollalternativet. Genomförandet av 
planen bedöms också leda till en ökad samverkan mellan Tjörn och Orust med 
avseende på kusten och havet, jämfört med nollalternativet. 

8.11 Uppföljning 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 

När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk 
miljöbedömning har antagits, ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa 
sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet faktiskt medför. Anledningen till detta är att så tidigt som möjligt fånga 
upp sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att den går 
att avhjälpa. (6 kap. § 19) 

Det yttersta ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som har 
antagit planen eller programmet. 

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken kan komma att krävas för vissa av de 
åtgärder den fördjupade översiktsplanen föreslår, till exempel för de föreslagna bro- 
och färjeförbindelserna. Övervakning av miljöpåverkan kommer då att behöva ske i 
enlighet med försiktighetsåtgärder eller villkor meddelade för dessa åtgärder. Tillsyn 
kommer att utövas i enlighet med gällande regelverk. 

I övrigt kommer miljöpåverkan av den fördjupade översiktsplanen för havet i Tjörn 
och Orust att följas upp inom ramen för det befintliga miljöarbetet i Tjörns och 
Orusts kommuner. Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till 
måluppfyllelse på önskvärt sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir 
större än avsett, samt att kunna upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa 
konsekvenser. Uppföljningen bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt 
till bättre och effektivare miljöbedömningar. 

8.12 Åtgärder och rekommendationer för vidare arbete 
Nedan presenteras förslag till generella åtgärder, utredningar och skyddsåtgärder som 
bör göras för att minska miljöpåverkan från planförslaget. Där det bedöms finnas ett 
behov presenteras även åtgärdsförslag för specifika delområden i kapitel 8.5: 

• Undersökningar av botten- och strömningsförhållanden ska utföras i 
samband med större ingrepp i bottenmiljön, exempelvis vid byggnation av 
ny bro, dumpning, installation av vindkraftsanläggningar samt införande av 
ny färjeförbindelse. Detta utreds i samband med eventuella 
tillståndsprocesser. 

• Strandskyddsdispens måste sökas för vissa av rekommendationerna i planen, 
som exempelvis den nya broförbindelsen och området för motorsport. I 
samband med detta kan ytterligare utredningar krävas. 
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• Samordning behöver ske med grannkommunerna i vissa frågor, som 
exempelvis med den föreslagna bron, samt i samband med utbyggnation av 
vindkraftpark. 

• Frågan om landbaserade anläggningar för alternativ båtförvaring under 
sommarsäsong, inom och utom strandskydd behöver hanteras i kommande
kommunövergripande ÖP för Tjörn och Orust. 

• Uppföljning med analyser av de provtagningar som utförs i vattenförbund 
och vattenråd. 

• Undersöka möjligheterna att införa trafiksepareringszoner som reglerar 
färdriktningar i trånga och tungt trafikerade passager. Genom att införa 
sådana passager kan risken för olyckor minska. I ett sådant arbete behöver 
även andra aktörer involveras. 

• En övergripande inventering av havsbotten för bättre underlag till 
kommande planering. 

• En ny trafikstrategi håller på att tas fram i Tjörns kommun. I samband med 
vidare arbete med färjeförbindelsen och broförbindelsen rekommenderas att 
denna används som ett av underlagen. 

• Framtagande av handlingsplaner för hantering av de förorenade områdena i 
kommunerna. 

• Frågor om stranderosion och översvämning hanteras inte i denna FÖP utan 

kommer att behöva hanteras i kommande ÖP för Tjörn och Orust. 
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Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/Utredare 
 
 
Policy för laddinfrastruktur – ekonomisk och juridisk granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för laddinfrastruktur.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Beredningen Miljö och Fysisk planering har uppdaterat styrdokumentet för laddinfrastruktur. 
Tidigare laddinfrastrukturplan är inte längre aktuell eftersom giltighetstiden på dokumentet 
har gått ut. Utifrån den snabba tekniska utvecklingen på området har beredningen Miljö och 
Fysisk planering dragit slutsatsen att en policy är mer relevant än en plan som tidigare 
dokument utgjordes av. Beredningen har därför tagit ett omtag och skapat ett policydokument 
för laddinfrastruktur som ska förmedla den politiska viljeinriktningen i Stenungsunds 
kommun.  
 
Laddinfrastruktur är ett övergripande begrepp för fast utrustning som behövs för laddning av 
elfordon. Laddinfrastruktur kan delas upp i ledningsinfrastruktur och laddningspunkter. Med 
ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar 
eller liknande där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram. Med laddningspunkt 
avses utrustning för laddning av ett elfordon. 

 
Beskrivning av ärendet 
Policyn för laddinfrastruktur som beredningen Miljö och Fysisk planering har tagit fram 
beskriver kommunens roll inom utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. Skillnaden mot en 
plan som tidigare styrdokument utgjordes av är att en policy anger kommunens 
förhållningssätt och principiella ställningstagande inom ett visst område, samt är vägledande 
vid beslut och styrning. En plan är av operativ karaktär och beskriver konkret hur uppsatta 
mål och program ska realiseras. En policy är alltså framtida mål och vägledande medan en 
plan är mer detaljerad.  

Viljeinriktningen i policyn är att kommunen i huvudsak ska fungera som möjliggörare 
samtidigt som själva utförandet i huvudsak ska ske via kommersiella krafter. Genom policyn 
vill beredningen tydliggöra kommunens roll i denna samverkan med den privata marknaden. 
Till exempel ska kommunal mark kunna upplåtas till externa aktörer för utbyggnad av 
laddstolpar. Policyn beskriver också att kommunen ska agera samverkande och samordnande 
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i syfte att främja utvecklingen av publika laddare på både kommunal och privat mark och bör 
därför uppmuntra privata aktörers etablering genom information, vägledning och utpekande 
av möjliga platser. På kort sikt är det möjligt att anlägga publika laddstationer på parkeringar 
som ägs av kommunen utifrån perspektivet plats och mark. Vidare behöver dock 
ledningsdragningsperspektivet och effektförsörjningen samt dess budgetpåverkan utredas.  

 
Andra exempel på åtgärder i policyn är följande: 

• Sektor Samhällsbyggnad får i uppdrag att utarbeta en vägledning för arrendeavtal, standard för 
publika laddplatser, för funktion och drift av laddinfrastruktur på kommunal mark. 

• Kommunal mark kan upplåtas till externa aktörer för utbyggnad av laddplatser. För utbyggnad 
av publik laddinfrastruktur på kommunal mark upplåts område genom arrendeavtal enligt ovan.   

 
Enligt kommunallagen 6 kap 13 § är det kommunstyrelsens ansvar att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige gett 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ger alltså inte uppdrag direkt till förvaltningen. 
Angående själva uppdraget bedömer förvaltningen att det finns relativt få tillfällen då det går 
att teckna arrendeavtal på kommunal mark vilket gör att uppdraget om att ta fram en särskild 
vägledning för laddstolpar riskerar att inte tillskapa något tydligt mervärde. Dock kan 
förvaltningen vid framtagande av ny arrendetaxa samt vid uppdatering av taxan för upplåtelse 
av allmän plats ta med avgift för laddplatser. Att upplåta kommunal mark till externa aktörer 
anses otydligt utifrån vad kommunens faktiskt har möjlighet att göra. Det kan vara möjligt att 
upplåta Kommunal kvartersmark till externa aktörer för utbyggnad av laddplatser. Vid 
utbyggnad av publik laddinfrastruktur på kommunal mark kan kvartersmark upplåtas genom 
nyttjanderättsavtal.  

En konkret åtgärd som policyn beskriver är att kommunen ska bygga ut laddinfrastruktur på 
de kommunala parkeringsplatserna i ett led att kunna ställa om fordonsflottan till elektriska 
fordon. Förvaltningen anser att det är positivt att detta ska göras i egen regi istället för att 
kommunen ska köpa el från en kommersiell aktör. I Jörlanda pågår nu ett projekt för att se 
över möjligheterna att bygga ut laddinfrastrukturen från den plats som hemtjänsten utgår från. 
Policyn belyser också att kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare genom att tillgå 
kommersiella publika laddplatser i närheten av de kommunala verksamheterna.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ur ett ekonomiskt perspektiv består den stora kostnaden för att bygga ut laddinfrastrukturen 
av att dra fram el till laddplatserna och därmed skapa ledningsinfrastrukturen. Om privata 
aktörer ska äga laddplatsen är ett alternativ att dessa finansierar laddutrustningen, 
elförsörjningen och de nödvändiga ledningsarbetena. Detta styrs genom avtal innehållande 
villkor som också kan reglera vilken typ av anläggning som ska anordnas samt hur drift, 
underhåll och avveckling ska ske. Upplåtelse av utrymme under den offentliga platsen (till 
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exempel för ledningsdragning) kan ske med nyttjanderättsavtal. Enligt Lag (1957:259) om rätt 
för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera (avgiftslagen – 
KAL), 1 §, har kommunen rätt att ta ut ersättning för användningen av en offentlig plats. 
Ersättningen ska utgå i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till 
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning 
av upplåtelsen och övriga omständigheter.  
 
I de fall kommunen själva ska iordningställa samt driva laddstationerna, till exempel för den 
egna fordonsflottan eller om det inte finns någon privat aktör som vill driva laddstationer vid 
till exempel arenan blir det en stor kostnad för kommunen. De laddstationer som upplåts i 
kommersiellt syfte kan på sikt finansieras genom avgiftsuttaget vid laddning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och medför inga konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunallagen 
Den kommunala kompetensen sätter ramarna för vad en kommun får göra. Av 2 kap. 1 § 
kommunallagen (KL) framgår att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Vedertaget anses 
elförsörjning omfattas av den kommunala kompetensen. Vad gäller laddinfrastruktur särskilt 
är det en fråga som av naturliga skäl blivit aktuell först på senare år. Energimyndigheten har i 
en rapport angivit att kommunen har rätt att sälja el och uppmuntrar exempelvis kommunala 
bostadsbolag till att sätta upp laddstolpar. Även SKR gör bedömningen att det ligger inom den 
kommunala kompetensen att sätta upp laddinfrastruktur och på så sätt sälja el. Givet de nya 
kraven som ställs på laddinfrastruktur vid nybyggnation är kommunen dessutom i vissa fall 
tvungen att förbereda för laddinfrastruktur (se vidare nedan under avsnittet Plan- och 
bygglagen).   
 
Kommunen får vidare driva viss näringsverksamhet. Kommunal näringsverksamhet ska syfta 
till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster åt sina medlemmar och ska 
drivas utan vinstsyfte, 2 kap. 7 § KL. Undantag till vinstförbudet och lokaliseringsprincipen 
finns i speciallagstiftning. Det finns även möjlighet för kommunen att istället stötta 
näringslivet så länge det sker genom allmänt riktade åtgärder och inte utgör stöd till enskilda 
näringsidkare, 2 kap. 8 § KL. Upplåtande av mark till näringsidkare för utbyggnad av 
laddinfrastruktur bör vara kompetensenlig så länge arrendeavtalen är marknadsmässiga och 
åtgärderna i övrigt anses lämpliga. Att kommunen genom rådgivning verkar för att främja 
utvecklingen av laddinfrastruktur bör heller inte vara några problem. Möjligheterna att stötta 
enskilda företag ekonomiskt är däremot begränsade. Det skulle sannolikt strida mot både 
kommunallagens regler om otillåtet stöd till näringsidkare och EU:s statsstödsregler. 
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Plan- och bygglagen 
Var det är möjligt att ha laddplatser styrs till stor del av detaljplanerna. I plan- och bygglagen 
PBL (2010:900) definieras vad som utgör allmän platsmark respektive kvartersmark. Allmän 
platsmark definieras som gata, väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är 
avsett för ett gemensamt behov. Kvartersmark definieras enligt PBL som mark som enligt en 
detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde och är mark som ska nyttjas för ett 
visst ändamål, exempelvis bostäder, skola och parkering. På kvartersmark är det vanligtvis 
tillåtet att anlägga laddplatser men inte på allmän platsmark. För att det ska vara möjligt att 
anlägga en laddplats på allmän platsmark behöver marken ha en bestämmelse som tillåter 
motorfordon. En lokal trafikföreskrift kan behöva tas fram för platsen. Kommunens 
parkeringar är vanligtvis på kvartersmark det är därför möjligt att placera laddstationer där. 
Det som vidare behöver utvärderas är huruvida möjligheterna till ledningsdragning finns och 
hur mycket kraft det finns i ledningarna vilket påverkar hur många laddstolpar som är möjligt 
att anordna.  
 
Var laddstationer får placeras styrs till stor del av detaljplanerna. I en detaljplan framgår vad 
som är allmän platsmark (gata) och vad som är kvartersmark inom planområdet, på 
kvartersmark är det tillåtet att sätta upp laddstolpar men inte på allmän platsmark. I plan- och 
bygglagen PBL (2010:900) definieras vad som utgör allmän platsmark respektive 
kvartersmark. Allmän platsmark definieras som gata, väg, park, torg eller annat område som 
enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Definitionen medför att en laddstation 
inte kan anordnas på kvartersmark utan en lokal trafikföreskrift.  I detaljplanen kan allmän 
platsmark regleras för olika ändamål. Kvartersmark definieras enligt PBL som mark som 
enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde, exempelvis anges ändamålet 
parkering. På kommunens parkeringar är det därför möjligt att placera laddstationer. Det som 
vidare behöver utvärderas är huruvida möjligheterna till ledningsdragning finns och hur hög 
effekt det går att ta ut ur ledningsnätet vilket påverkar hur många laddstolpar som är möjligt 
att anordna.  
 
Sedan maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i PBL. Vilka byggnader som 
ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad 
ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen, PBF. Nya bostadshus med fler 
än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse 
med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser. Men även byggnader som inte är 
bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha 
ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för 
elfordon. Vid till exempel planerandet av ett nytt resecentrum är det därför redan ett krav att 
det ska förberedas för laddstationer. 
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Ellagen  
Vem som får distribuera el regleras i Ellagen (1997:857). Utgångspunkten är att det krävs 
tillstånd (så kallad ”nätkoncession”) för att bygga eller använda starkströmsledningar. Vissa 
typer av nät är dock undantagna från kravet på koncession. Dessa undantag finns listade i 
förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), 
den så kallade IKN-förordningen. På vissa av de nät som är undantagna från koncessionsplikt 
får även el överföras för annans räkning. Den 1 juni 2012 infördes ett undantag från kravet på 
nätkoncession för interna elnät som huvudsakligen används för fordons elbehov (IKN-
förordningen 22 b §). Det är också tillåtet att överföra el för annans räkning på ett sådant nät 
(31 §). Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt nät anslutas till det 
koncessionspliktiga elnätet i en anslutningspunkt och det är även möjligt att ta betalt för elen 
av den som laddar. Undantaget gäller dock endast för lågspänningsnät, det vill säga max 1 
000 V. Hur många laddstationer som kan anslutas i en uttagspunkt begränsas alltså tekniskt av 
att det måste vara fråga om ett lågspänningsnät. Utöver det ovan beskrivna undantaget skulle 
även andra undantag i IKNförordningen kunna vara tillämpliga för att ansluta laddstationer 
till icke koncessionspliktiga nät. Det gäller i första hand det undantag som avser interna nät på 
eller inom byggnad (5§). Ett elnät inom ett parkeringshus kan vara undantaget från 
koncessionsplikt enligt denna bestämmelse. Överföring av el för annans räkning får ske på ett 
sådant nät enligt 24 § IKN-förordningen. Detta innebär att man inom byggnaden 
(parkeringshuset) får ansluta laddstationer till byggnadens elnät och ta betalt för elen av den 
som laddar. Hur många laddstationer som i praktiken kan anslutas till byggnadens nät beror 
på vilken huvudsäkring som byggnaden har och övrig elanvändning i byggnaden. Även 
undantagen för interna nät inom området för en industrianläggning (8 §) eller området för 
fritidsverksamhet (16 §) skulle kunna vara tillämpliga. Energimarknadsinspektionen kan på 
begäran lämna ett så kallat bindande besked om ett specifikt nät omfattas av IKN-
förordningens undantag eller inte.  
 
Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter 
I förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner definieras laddplats som en plats som enligt 
lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering 
och en tilläggstavla för laddplats. Vem som får parkera eller stanna på en laddplats framgår av 
3 kap 54 §, 4 st trafikförordningen. Enligt trafikförordningen (1998:1276) kan kommunen 
upprätta särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter för att besluta att en viss plats 
ändamål ska vara en laddplats 10 kap 1§ p.7. Vidare framgår av 10 kap 9a §, att en plats 
endast får förklaras som laddplats om det finns anordningar för extern laddning med elektrisk 
energi för fordonets framdrivning. I Stenungsunds kommun har kommunstyrelsen delegerat 
till förvaltningen att besluta om lokala trafikföreskrifter (kommunstyrelsens 
delegationsordning C7). De lokala trafikföreskrifterna finns samlade i ett nationellt register 
hos Transportstyrelsen.  
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Offentlig plats 
Upplåtelse av utrymme under den offentliga platsen så som ledningsdragning omfattas inte av 
kravet på polistillstånd angående användandet av offentlig plats enligt ordningslagens 
bestämmelser. Kommunen kan därför upplåta marken med nyttjanderättsavtal enligt 
jordabalken (1970:994). Parterna kan då avtala om alla de villkor, inklusive eventuell 
ersättning, som ska gälla för upplåtelsen. Maximal upplåtelsetid inom detaljplanelagt område 
är 25 år men det är vanligt och ofta lämpligt att sluta avtal på kortare tid eller tills vidare med 
möjlighet för båda parter att säga upp avtalet. 
 
Slutsats 
Förvaltningens bedömning är att policyn fungerar som en vägledande styrning på lång sikt 
men att det framöver behöver skjutas till ekonomiska medel för att projektera och anlägga 
laddstationer. Ur ett långsiktigt perspektiv är policyn alltså genomförbar. Det som dock är 
oklart är hur fördelningen mellan kommunen och privata aktörer ska formas beroende på 
kommunens vilja kontra den privata aktörens vinstsyfte till exempel. Det är otydligt vad 
kommunens roll ska vara vilket gör det svårt att bedöma hur förvaltningen ska arbeta inom 
området. Ur ett juridiskt perspektiv finns det många aspekter att ta hänsyn till och flera av 
dem behöver utvärderas i fall till fall beroende på till exempel elledningar, ägare av mark 
samt vem som ska drifta stationerna. Det är alltså svårt att ta ställning till om ett förfarande är 
lagligt eller inte utan de specifika omständigheterna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 Hållbara städer och samhällen. 
 
 
Beslutsunderlag 
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1. Bakgrund och utveckling 
Omställningen till det hållbara samhället har aldrig gått fortare än vad den 
gör just nu. Laddningsbara elbilar, antingen rena elbilar eller någon slags 
hybrid, kommer att vara en stor del i omställningen. Därför behövs en 
tydlig policy för kommunens roll i detta. 

1.1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att anta ”Plan för laddinfrastruktur” som var framtagen av 
Kommunstyrelsen och som var gällande mellan 2017 och 2019. Beredningen konstaterar att 
utvecklingen går snabbt inom detta område varför ett policydokument är mer relevant än en plan. 

1.2. Utveckling av försäljning av elbilar 
Sedan den föregående planen beslutades har utvecklingen av elfordon (både laddhybrider och 
helelektriska) gått i snabb takt. Från ca 31 300 fordon i Q1 2017 till dagens nästan 350 000 registrerade 
fordon. Trenden verkar hålla i sig, bara under de tre första månaderna av 2022 var nästan 54% av alla 
nyregistrerade bilar el eller laddhybrider. 
Källor: elbilsstatistik.se, uppladdning.nu och scb 

1.3. Utveckling av laddmöjligheter 
Under samma tidsperiod har antalet publika laddpunkter ökat från knappt 4 000 ställen i mars 2017 till 
dagens 14 720 st. Registreringen av elbilar har ökat med drygt tio gånger mellan 2017 och 2022 medan 
laddpunkterna endast ökat med knappt fyra gånger. Räknar man om siffrorna till laddbara fordon per 
ladduttag har dessa gått från 6 fordon per ladduttag 2017 till dagens 15 fordon per ladduttag. 

1.4 Kommunens roll och åtagande 
Fler fordon som drivs med el bidrar till att nå målet att bli en klimatneutral kommun. De prognoser som 
finns, visar att antalet laddpunkter behöver öka markant från dagens nivåer. Utbyggnaden behöver ske i 
samverkan med kommunen som i denna policy tydliggör sin roll. 

1.4.1 Kommunens åtagande 
• Stenungsunds kommuns roll inom ramen för utbyggnaden av publik laddinfrastruktur är i 

huvudsak som möjliggörare samtidigt som själva utförandet i huvudsak ska ske genom 
kommersiella krafter. 

• Kommunkoncernens egna behov av laddinfrastruktur kan på sikt ge möjlighet till publik 
laddning på vissa geografiska platser. 

Typ av dokument 

 

Beslutat av 

 

Beslutsdatum 

 

Diarienummer 

 

Dokumentägare 

 

Giltighetstid 

 

 

Framtagen av 

 

Reviderad 
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1.4.2 Betalning 
• Kommunen ska inte erbjuda subventionerad eller gratis laddning, då detta kan bryta mot 

lagar och ge signaler om att el är gratis. Därför ska kommunen, inklusive de kommunala 
bolagen, handla upp och investera i laddutrustning på ett sådant sätt att det är möjligt att ta 
betalt för laddtjänsten.  
 

 1.4.3 Utbyggnadsprinciper   
• Kommunen ska vara en samverkande och samordnande part i syfte att främja utveckling av 

laddinfrastruktur av publika laddare, på både kommunal och privat mark. Kommunen bör 
därför uppmuntra privata aktörers etablering genom information, vägledning och utpekande 
av möjliga platser.   

• Utbyggnad av laddinfrastruktur ska tillgodose behovet av användarvänliga laddplatser. 
Sektor Samhällsbyggnad får i uppdrag att utarbeta en vägledning för arrendeavtal, standard 
för publika laddplatser, för funktion och drift av laddinfrastruktur på kommunal mark. 

• Kommunal mark kan upplåtas till externa aktörer för utbyggnad av laddplatser. För 
utbyggnad av publik laddinfrastruktur på kommunal mark upplåts område genom 
arrendeavtal enligt ovan.   

• När extern aktör etablerar laddplatser på kommunal mark ansvarar denne såväl för utbyggnad 
av laddinfrastruktur som för ledningsarbeten i samarbete med ledningsägaren och 
kringutrustning i enlighet med marknadens standard samt drift av laddplatsen.   

• Laddinfrastrukturfrågor inarbetas i kommunens styrande dokument inom området. 
• Sedan maj 2020 finns det tydliga direktiv från Boverket i Plan och Bygglagen på hur 

laddinfrastrukturen ska hanteras och vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av 
elfordon.  
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2. Laddinfrastruktur för egna 
verksamheter 
2.1. Laddinfrastruktur för den egna fordonsflottan  

Kommunen ska prioritera utbyggnad av laddinfrastruktur för den 
egna fordonsflottan. Vid nybyggnationer bör laddinfrastrukturen 
planeras så uppskalning är möjlig vid framtida behov. 
 

2.1.1 Ansvar för laddplatser för egen verksamhet 
• När kommunorganisationen etablerar laddplatser på kommunal mark/kommunala 

parkeringar ansvarar kommunen för att upphandla, köpa in, installera och hantera driften av 
laddplatser i enlighet med utarbetad standard. 

• Kommunen ska prioritera utbyggnad av laddinfrastruktur på de kommunala 
parkeringsgaragen/ parkeringsplatserna för att främja omställningen av fordonsflottan. 

• För att vara en attraktiv arbetsgivare ska kommersiella publika laddplatser finnas att tillgå i 
anslutning till de kommunala verksamheterna.  
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3. Laddinfrastruktur för publika 
verksamheter 
När en laddplats ska etableras kan ägarbilden se lite olika ut 
beroende på vilka aktörer som är inblandade. Kommunen kan 
äga marken, elnätsbolaget äger elnätet och ett privat företag 
äger laddplatserna. Intressenter och medaktörer i närheten kan 
vara inblandade i projektet. Utöver dessa aktörer finns det ofta 
ett parkeringsbolag som har hand om bevakning av 
parkeringsplatsen och är ansvariga för parkeringsavgifter. Det 
innebär att en mängd aktörer behöver bli involverade i arbetet 
med laddplatsens utförande och drift. 
3.1. Planeringsprinciper - tillgänglighet 
För att säkerställa laddplatsens tillgänglighet för alla grupper behövs tillräckliga ytor till och i direkt 
anslutning till laddpunkten. Ytan vid och omkring laddpunkten ska vara tillräckligt stor för att en 
rullstolsburen person ska kunna ta sig i och ur sitt fordon samt starta/avsluta laddning och i nödfall 
stoppa. Påkörningsskydd ska inte vara i vägen för rullstolens framkomlighet. Markplatta ska vara i nivå 
med mark och om väderskydd finns ska detta vara rymligt. Det är markägaravtalen som bestämmer hur 
stort anspråk på ytan operatörerna får ta.  
 
Höjd på knappar, ladduttag och display ska vara på en sådan höjd att de kan nås från en rullstol. 
Displayerna är i vissa fall också uppåtvinklade. Detta försvårar och ibland även hindrar personer med 
funktionsnedsättning från att kunna starta/stoppa en laddning. 
 
Samtliga publika laddplatser ska finnas med på relevanta nationella kartor och/eller forum för 
laddplatser, för att säkerställa att det är enkelt digitalt att hitta en laddplats. 
 

3.2. Planeringsprinciper – trygghet och säkerhet 
Upplevelsen vid laddning är viktig och framför allt känslan av trygghet. Det ska finnas belysning som 
lyser upp laddplatsen och omkringliggande yta. Laddplatsen och området runt ska vara rent och snyggt 
och inte ha en stökig eller instängd miljö. Mänsklig närvaro är därför viktig. 
 

3.3 Planeringsprinciper – betalning 
Publika laddplatser ska vara tillgängliga dygnet runt. Laddare som installeras på parkeringar ska vara 
driftsäkra och möjliggöra betalning alla tider på dygnet. Det är viktigt att en betalningsmodell som är 
enkel att använda för den som ska ladda sin bil. 

Digitala betallösningar skapar nya möjligheter och flera operatörer har idag mobilappar som möjliggör 
direktbetalning i telefon och där laddning kan startas och stoppas i samma mobilapp vilket minskar 
behovet att behöva interagera med laddarens display och betalterminal. 
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3.4 Planeringsprinciper – publika etableringslägen 
Etableringslägen bör förläggas till de naturliga trafikflödena i kommunen (E6, LV160 etc.), vid publika 
kommunala anläggningar (Stenungsund Arena, Kulturhuset etc), pendelparkeringar eller andra platser 
man stannar kortare tid med huvudsyftet att ladda och sedan resa vidare. 

345



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/319
2022-09-02

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/Utredare 
 
 
Kost- och hållberhetspolicy, ekonomisk- och juridisk granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kost- och hållbarhetspolicyn.  
 
  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2022 att tillsätta en tillfällig beredning för att göra 
en översyn av kommunens kost- och hållbarhetspolicy. Beredningen har fått i uppdrag att 
fokusera särskilt på syftet med policyn samt dess kvalité, och att tillsammans med 
förvaltningen utvärdera ”en vegetarisk dag”. Den tidigare policyn antogs av 
kommunfullmäktige 2016. 

 
Beskrivning av ärendet 
Den tillfälliga beredningen har tagit fram en uppdaterad kost- och hållbarhetspolicy. 
Beredningen beskriver att syftet med policyn är att tydliggöra kommunens målsättning inom 
området. Vid en jämförelse mellan den gamla och den nu föreslagna policyn är det följande 
som är markerat i kursiverad text som skiljer sig mellan dokumenten: 
 

• Näringsinnehållet försämras efter att maten varit varmhållen i två timmar och därför 
ska maten i möjligast mån serveras nylagad samt så nära matgästen som möjligt. 

• Så mycket mat som möjligt ska lagas ifrån grunden. Halvfabrikat ska vara av minst 
samma kvalitet som mat lagad från grunden. 

• Forum ska finnas där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i sin måltidsmiljö och 
menyplanering. Till detta forum kan elever kalla in rektor och enhetschef för köket. 

• Personalen inom äldreomsorgen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem. 

• Den besparing som görs genom att göra dessa val ska användas till att köpa mer 
hållbart kött/fisk, och kött/fisk med god djurhållning.  

• Måltiderna ska serveras vid rätt tidpunkt för målgruppen enligt Livsmedelsverkets 
rekommendationer med minst 20 minuter för att äta.  

• Vid projektering för om- och nybyggnation ska tillräckliga lagringsutrymmen (kyl, frys 
och torrvaror) planeras för att möjliggöra för strategiska inköp. 
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• I skolan ska det även erbjudas en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag. 
• Minst en dag i veckan ska det vara vegetarisk dag. 

/Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna föreslår istället för ovanstående 
två punkter följande formulering: I skolan ska det erbjudas kött- eller fiskrätt samt en 
fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag.  
 

• Systematisera och implementera tekniska hjälpmedel (exempelvis appar för 
närvaro/frånvara och nöjdhetsbetyg av måltidsupplevelsen) för att minimera matsvinn 
och höja kvaliteten. 
 

Förvaltningens bedömning av policyn 

Forum för att påverka måltiderna  
I tidigare policy finns ett mål om att ha ett forum i skolorna för ge barnen möjlighet att 
påverka måltiderna, i den nya policyn har dock formuleringen förändrats på så sätt att 
eleverna kan kalla tjänstepersoner. Som det fungerar idag så finns det ett forum där rektor 
kallar måltidspersonal för att diskutera måltidsfrågor. Skolverksamheten ansvarar för detta 
forum som i sin tur kallar in berörda parter. Vid behov kallas även enhetschef för verksamhet 
Måltid till forumet. Under dessa möten kan eleverna förmedla vad de har för önskemål kring 
måltiderna. Det är inte alltid barn och ungas önskemål kan tillgodoses utifrån ett 
näringsperspektiv.  

Inom äldreomsorgen har förvaltningen ett forum kring måltidsserveringen. På dessa så kallade 
matråd deltar representanter från köken och representanter från särskilt boendes samtliga 
avdelningar. Matråden äger rum fyra gånger per år. 

Halvfabrikat ska vara av minst samma kvalitét som mat lagad från grunden. 
I dagsläget lagas cirka 75 – 80 procent från grunden till för- och grundskola samt gymnasium. 
Majoriteten av maten till äldreomsorgen är dock lagad från grunden. En anledning till att en 
större andel av maten kan lagas från grunden inom äldreomsorgen än skolan beror på 
volymen av mat som produceras. 

Förvaltningen vill belysa att kosten inom äldreomsorgen skiljer sig från förskola, grundskola 
och gymnasium när det gäller exempelvis rekommendationer för tillsatt socker och efterrätter. 
 

Den besparing som görs genom att göra dessa val ska användas till att köpa mer hållbart kött 
och fisk, samt kött och fisk med god djurhållning.  
I policyn står det att ett av syftena är att öka barn och ungdomars kunskap samt vilja att äta 
säsongsanpassade frukter och grönsaker, äta mer hållbart samt att äta färre snabba 
kolhydrater. Beredningen menar då att den ekonomiska besparingen som görs genom de 
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förändrade inköpen kan täcka den extra kostnad det medför att i större utsträckning köpa 
hållbart kött. Dock är vissa livsmedel inte billigare i säsong. Exempelvis är frysta rotfrukter 
oftast billigare än färsk rotfrukt i säsong. Vissa livsmedel kräver också mer hantering när 
kommunen köper in dem färska vilket också ökar kostnaden. Till exempel kräver färska (icke 
sköljda och skalade) rotfrukter hantering avskilt från övriga livsmedel eftersom det finns risk 
att det finns spår av jord på dem, dessa produkter får inte tas in i köken. Det kräver även 
skalning och att ta vara på olika delar av livsmedlet för att inte en stor del ska bli svinn. 
Medan till exempel fryst blomkål kommer färdig i buketter som därmed inte kräver någon 
extra hantering. Vid inköp av färsk blomkål måste blad och stam rivas ner för att användas i 
andra rätter och inte bli svinn. Fisken som köps idag är uteslutande MSC märkt. I nuläget har 
äldreomsorgen, för att skapa ett mervärde, valt att i viss utsträckning köpa Kravmärkt 
närproducerat nötkött. Detta medför en kostnadsökning på mellan 20 – 25 procent mot 
konventionellt svenskt nötkött. 

Förvaltningen bedömer att det medför kostnadsökningar för att köpa mer hållbart kött och 
fisk, samt kött och fisk med god djurhållning till alla kommunens verksamheter. 

Vid projektering för om- och nybyggnation ska tillräckliga lagringsutrymmen (kyl, frys och 
torrvaror) planeras för att möjliggöra för strategiska inköp 
På grund av att priserna på upphandlade avtalsvaror historiskt sett ofta är mycket pressade så 
är det inte alltid att det pris som sätts på kampanj eller från exempelvis från MealMakers (som 
erbjuder restauranger och storkök att köpa partier med kort datum) är lägre än ordinarie 
avtalsvara. Detta gör att det är svårt att uppnå stora ekonomiska vinster genom strategiska 
inköp. För specifika enheter är det över tid önskvärt att kunna arbeta på detta sätt men 
vinningen bör ställas mot kostnaden det medför att bygga och driva den extra ytan som krävs.  

Vegetariska måltider  
Varje dag erbjuds alla elever i grundskola och gymnasium ett vegetariskt alternativ utöver den 
ordinarie maträtten. Två dagar i veckan serveras endast vegetarisk kost. Utifrån statistik och 
produktionsnivåer uppskattar förvaltningen att cirka tio procent av gymnasieeleverna och 
cirka fem procent av grundskoleleverna väljer det vegetariska alternativet. I förskolorna 
serveras en rätt per dag, enligt ordinarie måltidsplanering serveras vegetarisk kost två till tre 
gånger i veckan.  

Angående målet att erbjuda en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag så finns det inga krav 
på att varje enskild varmrätt (vegetarisk eller ej) ska vara fullvärdig i sig. Vid 
näringsberäkningen ska måltiderna vara fullvärdiga över en 4-veckorsperiod som varje 
enskild måltid planeras in under. Det är inte bara varmrätten som räknas in i 
näringsberäkningen utan även tillbehör som sallad och ibland bröd, för att göra måltiden 
komplett ur ett näringsperspektiv.  
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I policyn presenteras två politiska alternativ kring vegetarisk mat. Förvaltningen bedömer att 
huvudförslaget i policyn inte innebär någon förändring utifrån hur det fungerar på skolorna 
idag. Moderaternas, Centerpartiets och Sverigedemokraternas förslag innebär att eleverna ska 
erbjudas en maträtt bestående av kött eller fisk alla dagar i veckan.  

Tekniska hjälpmedel  
Förvaltningen har genom e-postutskick via en modul i Skola24 möjlighet att varje morgon 
följa frånvaron på aktuell skola för att motverka matsvinn.  

Det finns också en måltidsapplikation för skolan som heter Skolmaten där det finns möjlighet 
att bedöma dagens mat via en enkel knapptryckning i form av glad eller ledsen gubbe. Detta 
används i förskola, skola och gymnasium genom en applikation i respektive telefon där 
föräldrar eller elever kan bedöma maten. Detta system används inte i så stor omfattning i 
dagsläget men det är möjligt att arbeta vidare med detta. 

Upphandling 
Förvaltningen anser att stycket i policyn om upphandling är inaktuell, bland annat på grund av 
att Göteborgs stad har upplöst Upphandlingsbolaget och istället skapat förvaltningen Inköp 
och upphandling. Det som policyn beskriver angående upphandling genomför Stenungsunds 
kommun tillsammans med Göteborgs stad. Gemensamt upphandlas ramavtal avseende 
livsmedel och i dessa upphandlingar ställs höga kvalitetskrav avseende livsmedel. 
Målsättningen i upphandlingen är att andelen "hållbara matvaror" i kommunens verksamheter 
ska öka. Kraven avseende produkternas ”hållbarhet” i en upphandling är formade så att 
produkterna uppfyller svensk djurskyddslagstiftning samt beslutade miljömål, detta uppnås 
genom att till exempel användandet av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. 
Utbudet av ekologiska och etiskt certifierade produkter anpassas till de enskilda 
verksamheterna genom till exempel förädlingsgrad och förpackningsstorlekar. Genom den 
samlade volymen från samtliga parter i samverkan uppnås en bättre konkurrens som ofta 
resulterar i att de upphandlade produkterna kan införskaffas till konkurrenskraftiga, samt 
marknadsmässiga priser.  

Sammanfattande bedömning 
Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar för att upprätthålla god kosthållning i 
kommunens verksamheter och även skapa en hög nöjdhet hos brukarna, barnen och eleverna 
som äter maten. Vidare arbetar förvaltningens med att minska matsvinnet samt att hålla sig 
inom budgeterad ram. För att lyckas med dessa olika delar görs avvägningar kring exempelvis 
antal maträtter som erbjuds, vilken typ av mat som serveras och hur maten kan lagas 
kostnadseffektivt. Det är alltså många intressen som väger in. Förvaltningen bedömer att det 
är viktigt att eleverna äter lunchen för att de ska orka skoldagen och då behöver maten 
anpassas utifrån deras önskemål, även om det till exempel innebär att maten innehåller snabba 
kolhydrater.  
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I och med att policyns syfte är att tydliggöra kommunens målsättning tolkar förvaltningen att 
policyn berör mat som serveras i kommunens alla verksamheter. Målen och kriterierna i 
policyn anses främst vara anpassade för skolelever, det saknas aspekter som kan vara viktiga i 
sammanhang med andra grupper av människor som äter maten kommunen producerar. Vidare 
saknas definitioner kring kvalitet och hållbarhet eftersom dessa benämningar i sig är 
subjektiva vilka därför kan upplevas otydliga. 

I och med att den nya policyn i stora drag liknar den gamla arbetar redan kommunen utifrån 
många av policyns målsättningar. Dock krävs det mer ekonomiska resurser för att ytterligare 
höja målsättningen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Den starkt ökande inflationen och Rysslands invasion i Ukraina har medfört att matpriserna 
har stigit med cirka 17 procent för kommunen. Budgeten för nästkommande år har behövts 
omarbetas för att möta de ökade kostnaderna och det ekonomiska utrymmet är tajt uppstramat 
till följd av detta. Om mer mat ska lagas från grunden medför det en extra kostnad eftersom 
det resulterar ett ökat behov av personal samt behov av maskiner och fler tillagningskök. 
Även höjda löner kan krävas för att locka rätt kompetens eftersom det idag är svårt att 
rekrytera kockar med rätt erfarenhet.  

Ett annat mål i policyn som får ekonomiska konsekvenser är mer inköp av hållbart kött och 
fisk, samt kött och fisk med god djurhållning. Om den politiska viljeinriktningen är att 
förvaltningen ska följa målen i policyn i dess helhet krävs det tillskjutande av medel i 
budgetarbetet då det inte ryms inom ram.  

 
Barnkonsekvensanalys 
God kosthållning är en viktig del i ett barns uppväxt och att värna om hållbarhet är 
nödvändigt för framtida generationer.  
 
Juridiska bedömningar 
Policyn påverkas inte av några juridiska aspekter.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 2, Ingen hunger och mål 3, God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-02 
Kost- och hållbarhetspolicy 2022-08-25 
Nuvarande kost- och hållbarhetspolicy 2016 
Kommunfullmäktige 2022-04-07 § 79 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Anna Wejdin 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
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Utvecklingsledare på respektive sektor 
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Kost-, och Hållbarhetspolicy 

Senast reviderad av:  
Tillfällig beredning för översyn av kost-, och hållbarhetspolicy2022-08-25 
 
Johan Thunberg (MP), beredningsledare  
Lillemor Arvidsson (M), vice beredningsledare  
Bo Pettersson (S), beredningsledamot  
Håkan Hermansson (C), beredningsledamot  
Kristina Odengard (ST), beredningsledamot  
John Petersson (V), beredningsledamot  
Erik Söderberg (L), beredningsledamot  
Nedzad Deumic (KD), beredningsledamot  
Kia Häggkvist (SD), beredningsledamot 
Maggie Robertsson (M), adjungerad 
 

Bakgrund och syfte 

Kost- och hållbarhetspolicyn är ett styrdokument samt ett stöd och verktyg för förtroendevalda och 
verksamheter att styra, säkerställa och profilera mat och måltider som erbjuds av Stenungsunds 
kommun. Med hjälp av policyn tydliggörs kommunens målsättning att matgäster i Stenungsund ska 
erbjudas goda måltider i en trivsam miljö, tillagade av bra råvaror som producerats med fokus på 
hållbar utveckling. 

Hälsofrämjande insatser kan ge en långsiktigt positiv samhällspåverkan och på sikt leda till 
samhällsekonomiska och hälsofrämjande vinster. Den direkta vinsten är förbättrad livskvalitet för 
den enskilda individen. En viktig del för att uppleva livskvalité är god, näringsrik och allsidig kost. 
Näringsriktig kost har stor betydelse för hälsan och kan förhindra framtida sjukdomar. Barn och 
ungdomars förutsättningar för att få kunskap om bra kost varierar och därför har förskolan och 
skolan ett extra stort ansvar att lära ut detta. Ett av syftena med denna policy är därmed att öka 
barn och ungdomars kunskap och vilja att b.la. äta säsongsanpassade frukter och grönsaker, äta mer 
hållbart samt att äta färre snabba kolhydrater. Det finns såväl miljömässiga som ekonomiska vinster 
med att äta säsongsanpassat och vegetariskt. Den besparing som görs genom att göra dessa val ska 
användas till att köpa mer hållbart kött/fisk, och kött/fisk med god djurhållning. Detta ska på sikt 
leda till att barn och ungdomar i Stenungsunds kommun kommer att serveras näringsrik och 
miljömässigt hållbar mat alla dagar i veckan. 

  

Måltiderna i äldreomsorgen ska utgå ifrån omsorgstagarens behov och önskemål. Personalen måste 
vara uppmärksam på hur var och en vill ha maten upplagd och serverad. Omsorgstagarnas möjlighet 
till delaktighet, valfrihet och självbestämmande är viktigt. Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska 
anpassas efter den enskildes individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalité. 
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål. Maten ska tillgodose den enskildes 
behov av energi och näringsämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa. Måltidsmiljöerna ska 
utformas så att den enskilde upplever dem som behagliga och trivsamma. Personalen ska ha 
relevant kunskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda ät- och nutritionsproblem.  

 

Näring 
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• Livsmedelsverkets råd om mat för skola, förskola, äldre och de svenska 
näringsrekommendationerna (SNR) ska följas och måltider ska uppfylla rekommendationer 
och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska 
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska näringsrekommendationer 
(SNR). 

• Näringsinnehållet försämras efter att maten varit varmhållen i två timmar och därför ska 
maten i möjligast mån serveras nylagad samt så nära matgästen som möjligt. 

• Så mycket mat som möjligt ska lagas ifrån grunden. Halvfabrikat ska vara av minst samma 
kvalitet som mat lagad från grunden. 

• Näringsriktiga produkter ska erbjudas i skolan.  

  

Kvalitet 

Personalgruppens kompetens kring nutrition, livsmedelshantering, matsedelsplanering, bemötande, 
diet- och allergikost, lagande av vegetarisk mat och näringsvärdesberäkning ska ständigt utvecklas. 
Ny forskning och nya rekommendationer gör att fortlöpande kompetensutveckling är nödvändig. 

• Forum ska finnas där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga i sin måltidsmiljö och 
menyplanering.  Till detta forum kan elever kalla in rektor och enhetschef för köket. 

• Enhetschef ska eftersträva att hög kvalitet efterföljs och kan t.ex. göra besök. 
• Tillagningskök ska eftersträvas vid ny-, och ombyggnation. 
• I skolan ska det även erbjudas en fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag. 
• Minst en dag i veckan ska det vara vegetarisk dag. 

 

Måltidsmiljö 

• Måltidsmiljön ska vara lugn vilket innebär att det ska ges tillräckligt med tid för att alla ska 
kunna äta i ett långsamt tempo. Matsvinnet tenderar att minska om det ges tillräckligt med 
tid i matsalen då gästerna vet att de har möjlighet att hämta mat två gånger istället för att 
behöva lägga upp för mycket mat på en gång. 

• Ljudnivån i matsalen ska vara så låg som möjligt vilket kan uppnås med växter, möbler, 
ljuddämpade tyger och andra bullerdämpande material som kan sättas i tak, på väggar, golv, 
under eller på bord, under stolsben. 

• Måltiderna ska serveras vid rätt tidpunkt för målgruppen enligt Livsmedelverkets 
rekommendationer med minst 20 minuter för att äta. 

 

Hållbar utveckling 

 

• Det är viktigt att eleverna redan från dess att de börjar i förskolan får kunskap om hur och 
varför det är viktigt att minska matsvinnet. 

• Måltiderna ska användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen för att väcka barns 
och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa och hållbar utveckling. 

• Säsongsanpassade råvaror ska i största möjliga mån användas. 
• Andelen livsmedel med onödiga tillsatser ska minimeras. 

Kommentar [JT1]: C, SD, M vill skicka in ett förslag 
till ny policy där dessa två punkter byts ut till en punkt 
som lyder:  
I skolan ska det erbjudas kött- eller fiskrätt samt en 
fullvärdig vegetarisk varmrätt varje dag. 
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• Avfallet ska källsorteras. 
• Caféverksamheter inom skola ska drivas utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.  
• Caféernas sortiment ska därmed bestå av näringsriktiga och hälsosamma alternativ och 

utbudet av läsk, godis och sötsaker bör minimeras. 
• Systematisera och implementera tekniska hjälpmedel (exempelvis appar för 

närvaro/frånvara och nöjdhetsbetyg av måltidsupplevelsen) för att minimera matsvinn. och 
höja kvaliteten. 

 

Organisation och kompetensutveckling 

• Skapa ett forum där sektorerna Stödfunktioner, Utbildning och Socialtjänst och utbyter 
erfarenheter, kompetens och utvecklar måltidsverksamheten. 

• Stärk möjligheterna, inom sektor Stödfunktioner, för att dela erfarenheter och kompetens, 
nya metoder och arbetssätt mellan köken t.ex. genom studiedagar och arbetsrotation. 
 

 

Upphandling 

Stenungsunds kommun har i samarbete med Göteborgs Stads upphandlingsbolag gemensamma 
ramavtal på livsmedel. Upphandlingsbolaget upphandlar med höga kvalitetskrav och genom den 
samlade kvantiteten erhålls de lägsta priserna. Inköp av livsmedel ska främst ske inom upphandlade 
avtal och inom antagen budget. Andelen "hållbara matvaror" ska öka både i upphandlingen och vid 
inköpen. Kriterierna i upphandlingen ska vara utformade så att inköpen uppfyller svenska 
djurskydds-- och miljökrav och detta kan uppnås genom att använda sig av 
Upphandlingsmyndighetens kriterier. Stenungsunds kommun ska bidra till att utbudet av ekologiska 
och etiskt certifierade produkter, så att t.ex. förädlingsgrad och förpackningsstorlekar passar alla 
verksamheter. 

För att ständigt bli bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling ska Stenungsunds kommun 
påverka upphandlingsbolaget genom att: 

  

• Ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt producerat, god djurhållning, rättvis 
handel, ursprungsmärkning och fritt från genmodifiering. 

• Välja livsmedel med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. 
• I möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och om möjligt naturbetande djur. 
• Välja fisk från hållbara bestånd. 
• Säsongsanpassa inköp och utbud. 
• Ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten miljö-, 

klimat- och hälsopåverkan som möjligt. 
• Direktupphandling kan användas för att t.ex. göra inköp av livsmedel producerat i 

närområdet eller för mer hållbara produkter. 
• Vid projektering för om- och nybyggnation ska tillräckliga lagringsutrymmen (kyl, frys och 

torrvaror) planeras för att möjliggöra för strategiska inköp. 
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Uppföljning och revidering 

• Stenungsund kommuns Kost- och hållbarhetspolicy ska följas upp årligen i samband med 
upprättandet av verksamheternas årsredovisning. Detta görs bl.a. utifrån matsvinn, andel 
ekologiskt livsmedel och andelen nöjda måltidsgäster.. 

• Kost- och hållbarhetspolicyn ska ses över varje mandatperiod och vid behov uppdateras.  

  

Styrande dokument 

• Svenska Näringsrekommendationer SNR (www.slv.se) 
• Nordiska Näringsrekommendationer NNR (www.slv.se) 
• Livsmedelsverkets rekommendationer för skola, förskola och äldreomsorg (www.slv.se) 
• Smartare skolcafeteria (www.folkhalsoguiden.se) 
• Ät S.M.A.R.T. - Ett utbildningsmaterial om maten, hälsan och miljön 

(www.folkhalsoguiden.se) 
• Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget (www.uhb.goteborg.se/for 

inkopare_direktupphandling) 
• Livsmedelsverket: Med mat "lagad från grunden" menas mat som är lagad från råvaror. Med 

råvaror menas livsmedel som inte värmts upp eller tillagats i förväg. (läs mer på www.slv.se) 
• Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i 

förskola och skola (www.kostochnaring.se). 
• Livsmedelslagstiftningen – säker mat 
• Skollagen – Skolmåltiderna ska vara både kostnadsfria, näringsriktiga och avgiftsfria 

(grundskolan) 
• Lagen om offentlig upphandling 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-04-07

  
 
 
 
 
§ 79 Dnr: KS 2022/319 
 
Tillsättande av tillfällig beredning för översyn av Kost- och 
hållbarhetspolicy 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning som får i uppdrag att 
genomföra en översyn av nuvarande Kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun. I 
översynen av policyn ska beredningen fokusera särskilt på följande:  

• Syftet med policyn. 
• Kvalité. 
• kontakt med förvaltningen om utvärdering av ”en vegetarisk dag”. 

Beredningen får maximalt ha 6 sammanträden. En kort delredovisning hålls på 
kommunfullmäktiges sammanträde 12 maj och slutredovisning sker på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober 2022.  

 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter inklusive beredningsledare och vice 
beredningsledare till tillfällig beredning för översyn av Kost- och hållbarhetspolicy: 

Johan Thunberg (MP), beredningsledare 
Lillemor Arvidsson (M), vice beredningsledare 

Bo Pettersson (S), beredningsledamot 
Håkan Hermansson (C), beredningsledamot 
Kristina Odengard (ST), beredningsledamot 
John Petersson (V), beredningsledamot 
Erik Söderberg (L), beredningsledamot 
Nedzad Deumic (KD), beredningsledamot 
Kia Häggkvist (SD), beredningsledamot 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium vill att en tillfällig beredning tillsätts som får i uppdrag att 
genomföra en översyn av nuvarande Kost- och hållbarhetspolicy för Stenungsunds kommun. I 
översynen av policyn ska beredningen fokusera särskilt på följande:  
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• Syftet med policyn 
• Kvalité 
• kontakt med förvaltningen om utvärdering av ”en vegetarisk dag”. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att beredningen består av en representant från varje 
parti som är representerat i kommunfullmäktige. Oberoende har ingen beredningsplats. 
Ordförande för beredningen utses av majoriteten och vice ordförande för beredningen utses av 
oppositionen. Beredningen får maximalt ha 6 sammanträden. En kort delredovisning hålls på 
kommunfullmäktiges sammanträde 12 maj och slutredovisning sker på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 juni 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Katja Nikula (S) föreslår att kommunfullmäktige inrättar en tillfällig beredning för översyn av 
nuvarande Kost- och hållbarhetspolicy, enligt de föreutsättningar som framgår av presidiets 
skrivelse daterad 2022-04-06. 
 
Jimmy Lövgren (MP) föreslår att Johan Thunberg (MP) utses till beredningsledare. 
Alexandra Ward-Slotte (M) föreslår att Lillemor Arvidsson (M) utses till vice 
beredningsledare. 
Olof Lundberg (S) föreslår att Bo Pettersson (S) utses till beredningsledamot.  
Tomas Olsson (C) föreslår att Håkan Hermansson (C) utses till beredningsledamot. 
Helena Järpsten (ST) föreslår att Kristina Odengard (ST) utses till beredningsledamot. 
Emma Ramhult (V) föreslår att John Pettersson (V) utses till beredningsledamot. 
Jakob Hallman (KD) föreslår att Nedzad Deumic (KD) utses till beredningsledamot. 
Lisbeth Svensson (L) föreslår att Erik Söderberg (L) utses till beredningsledamot.  
John Hansson (SD) föreslår att Kia Häggqvist (SD) utses till beredningsledamot. 
 
Jakob Hallman (KD) tillstyrker Katja Nikulas (S) förslag, med ändring av att beredningens 
slutredovisning sker på kommunfullmäktiges sammanträde 6 oktober 2022. 
 
Alexandra Ward-Slotte (M) och Olof Lundberg tillstyrker Jakob Hallmans ändringsförslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Katja Nikulas (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-04-07

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan utse ledamöter inklusive beredningsledare och 
vice beredningsledare till tillfällig beredning för översyn av Kost- och hållbarhetspolicy i 
enlighet med förslagen från respektive partigrupp i kommunfullmäktige. Ordförande 
konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar slutligen om kommunfullmäktige kan anta Jakob Hallmans (KD) 
ändringsförslag avseende datum för beredningens slutredovisning och konstaterar att 
ändringsförslaget antagits.   
 
Beslut skickas till 
SOLTAK AB 
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Svar på återremiss - begäran om ytterligare medel från Södra 
Bohusläns räddningstjänstförbund för att finansiera utökad 
beredskap 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra medel till Södra Bohusläns räddningstjänstförbund 
om 300 tkr för att finansiera nationellt uppdrag om utökad beredskap. Finansieringen innebär 
ett underskott avseende kostnaderna för räddningstjänst.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund har inkommit med en begäran om totalt 900 tkr från 
medlemskommunerna för att finansiera en utökad beredskap. Bakgrunden till begäran är 
Rysslands invasion av Ukraina som föranleder ett behov av att säkerställa kontinuiteten samt 
stärka förbundets förmåga i det civila försvaret.  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 19 augusti 2022 med uppdraget att komplettera 
med information om eventuell statlig finansiering.  
 
Stenungsunds kommun har för år 2022 fått 243 tkr extra från staten. Dessa medel ska enligt 
besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) användas till kommunens 
civila försvar och krisberedskap. MSB:s beslut utgår dels från den så kallade 
kommunöverenskommelsen mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
statens vårändringsbudget 2022.   
 
Beskrivning av ärendet 
Det pågår en militär konflikt i Ukraina som ett resultat av Rysslands invasion. Konflikten har 
lett till att det säkerhetspolitiska läget i Europa har försämrats. För att säkra kontinuiteten och 
förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet är det därför viktigt att samhällsviktiga 
aktörer vidtar förberedande åtgärder.  
 
Förvaltningen i kommunen har ökat sin ansträngning att stärka sin förmåga. Det har bland 
annat skett genom ett påskyndat arbete med att upprätta en plan för höjd beredskap, genom 
översyn och iordningsställande av skyddsrum samt genom pågående inköp av lösningar för att 
säkerställa vatten-, energi- och bränsleförsörjningen av kommunens verksamheter.  
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Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) ansvarar för samhällsviktig verksamhet och 
är en viktig del av civilförsvaret. SBRF kan också påverkas negativt av händelseutvecklingen 
i Europa. Direktionen för förbundet har därför bedömt att det är angeläget att stärka 
förbundets förmåga att hantera störningar genom att utveckla kontinuitetshanteringen och 
beredskapsplaneringen. För att finansiera utvecklingsarbetet har direktionen hemställt hos 
medlemskommunerna om ytterligare finansiering.  
 
Av underlaget från förbundet framgår att kontinuitetshanteringen och beredskapsplaneringen 
särskilt ska beröra: 
 

• Ledning och samverkan 
• Personalförsörjning 
• Sambandstjänst och IT-drift 
• Energiförsörjning 
• Fordon, material och utrustning 
• Livsmedels- och vattenförsörjning samt sanitetsåtgärder 
• Ekonomi- och upphandlingsfrågor 
• Kommunikation 
• Beredskapsplanering 

 
Av underlaget framgår att de åtgärder som följer av arbetet ska avse det korta perspektivet. 
Det framgår också att de ska vara genomförda senast den 30 juni 2022, men SBRF har ännu 
inte kunnat avsluta åtgärderna på grund av långa leveranstider. Vilka specifika åtgärder som 
har vidtagits redovisar inte SBRF i underlaget till kommunerna. 
 
Förvaltningen bedömer att SBRF:s förmåga att upprätthålla kontinuitet och bidra till 
civilförsvaret vid höjd beredskap är central. Det är därför positivt att SBRF har vidtagit en rad 
åtgärder för att stärka förmågan.  
 
Planering av hur verksamheten ska fungera även vid störda förhållanden, så kallad 
kontinuitetsplanering, får anses vara en del av en ändamålsenlig verksamhetsplanering, 
särskilt om verksamheten är samhällsviktig. Inom ramen för kontinuitetsplaneringen ingår att 
genomföra omvärldsbevakning och omfallsanalyser för att på så vis hålla 
kontinuitetsplaneringen à jour. Förvaltningens bedömning är därför att kontinuitetsplanering 
inte är ett tillkommande ansvarsområde.  
 
Inte heller planeringen av det civila försvaret kan anses vara en tillkommande uppgift för 
kommunala aktörer, då regeringen redan 2015 beslutade att totalförsvarsplaneringen skulle 
återupptas. Flera kommuner och kommunala aktörer, Stenungsunds kommun inkluderat, har 
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kommit igång sent med arbetet att ta fram nödvändiga planeringsunderlag. Arbetet med att ta 
fram en plan för höjd beredskap pågår dock och uppgiften har hög prioritet i förvaltningen.  
 
Finansiering av kommunernas arbete med civilt försvar och krisberedskap 

Kommunerna får genom överenskommelser mellan MSB och SKR ersättning av staten för att 
genomföra uppgifter kopplade till krisberedskap och civilt försvar i enlighet med lagen 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH). Hur ersättningen får användas är reglerat och kommunen 
kan behöva återrapportera hur dessa medel har använts. 

De medel som utbetalas till Stenungsunds kommun används primärt för att finansiera delar av 
säkerhetssamordnarens tjänst, insatser inom civilt försvar och krisberedskap samt andra till 
området hörande insatser. För 2022 används en betydande del för att finansiera extern hjälp 
med att ta fram en plan för höjd beredskap.  
 
Riksdagen har i juni 2022 fattat beslut om en vårändringsbudget som utökar ersättningen till 
kommunerna.  
 
Nedan framgår hur de statliga medlen ser ut år 2022.  
 
Krisberedskap  
Grundbelopp krisberedskap 318 tkr 
Verksamhetsersättning krisberedskap 473 tkr 
Ersättning för utomhusvarning 14 tkr 
Totalt 805 tkr 
 
Civilt försvar 250 tkr 
 
Extra medel 2022  
Grundbelopp  155 tkr 
Ersättning per invånare 87 tkr 
 
Av utbetalningsunderlaget från MSB framgår att 57 tkr av de extra statliga medlen ska 
användas till krisberedskap och 186 tkr till arbete med civilt försvar.  
 
Finansiering av räddningstjänstens insatser 
Räddningstjänst är en kommunal angelägenhet. Stenungsunds kommun har lagt över ansvaret 
för räddningstjänsten till kommunalförbundet Södra Bohusläns räddningstjänstförbund. 
Räddningstjänsten får inte särskilt ta del av de statliga medel som kommunen får från MSB. 
Däremot finansieras räddningstjänsten av kommunbidrag. Detta bidrag ska användas för att 
finansiera de uppgifter som åligger räddningstjänsten. Förvaltningens bedömning är att 
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kontinuitetsplanering och totalförsvarsförberedelser ingår i detta uppdrag. I den utsträckning 
som en uppgift tillkommer och förbundet bedömer att utförandet av uppgiften inte kan 
finansieras inom ram kan förbundet hemställa om ytterligare finansiering.  
 
SBRF har tidigare år fått ta del av kommunens krisberedskapsmedel. År 2021 gjordes 
exempelvis en utbetalning i oktober om 117 tkr. Tidigare år har 150 tkr utbetalats. Syftet med 
bidraget har dels varit att finansiera SBRF:s omhändertagande av utomhusvarningssystemet 
samt räddningstjänstens och kommunens gemensamma krisberedskapsansträngningar. SBRF 
har utifrån förvaltningens bedömning brustit i sin återrapportering till kommunen, främst i 
bemärkelsen att återrapporteringen har varit för ospecifik. Dessutom har SBRF avsagt sig 
uppgifter som förbundet tidigare utfört åt kommunen, exempelvis att vara första vägen in vid 
någon typ av kris. Förvaltningen har därför inte för avsikt att göra någon utbetalning till 
räddningstjänsten under 2022. Övriga medlemskommuner gör inga utbetalningar av 
krisberedskapsmedel till förbundet.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
De extramedel som har utbetalats till kommunen räcker inte för att täcka räddningstjänstens 
hemställan. Dessutom behöver medlen användas för kommunala ändamål.  
 
Förvaltningen bedömer dock att medel bör tillskjutas för att täcka de kostnader som har 
uppkommit som ett resultat av förbundets kontinuitetshantering och beredskapsplanering. 
Enligt den i förbundsordningen gällande modellen för kostnadsfördelning ska Stenungsunds 
kommuns andel av förbundet ökade kostnader uppgå till 300 tkr. Den tillkommande 
kostnaden kommer innebära ett underskott för kommunens kostnader för räddningstjänst.  
 
SBRF har vid kontakter med förvaltningen uppgett att det är osäkert om kostnaderna kommer 
att uppgå till 900 tkr. Det är sannolikt att utfallet blir lägre.  
 
Sammanfattande bedömning 
Trots bedömningen att varken totalförsvarsförberedelser eller kontinuitetsplanering är 
tillkommande uppgifter för kommunen och räddningstjänsten har händelseutvecklingen i 
Europa inneburit att det förberedande arbetet behövt accelereras och att förändringar i 
planering och prioriteringar varit aktuella. Dessutom har nya köp varit nödvändiga. 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att det är positivt att räddningstjänsten vidtar 
förberedande och kontinuitetshöjande åtgärder.  
 
Kommunen får statliga bidrag för höjd beredskap men dessa medel används för att finansiera 
kommunens egna behov inom civilt försvar, krisberedskap och höjd beredskap. De statliga 
bidragen täcker inte heller räddningstjänstens hemställan vilket ändå medför att extra medel 
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behöver tillföras för att tillgodose SBRF:s behov. Några andra statliga bidrag finns inte att 
söka för att finansiera SBRF:s hemställan. 
 
Förvaltningen bedömer att en hemställan om finansiering för att vidta särskilda åtgärder borde 
ha tillställts kommunerna innan verkställande. Redan innan direktionen fattade beslut om 
hemställan uppgick de ofinansierade kostnaderna till 300 tkr. Om medlemskommunerna inte 
beslutar att tillskjuta medel kvarstår kostnaderna i förbundet. De leder då till ett underskott 
som får finansieras av kommunerna enligt gällande fördelningsmodell.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn, precis som alla andra medborgare i Stenungsunds kommun påverkas av 
räddningstjänsten utifrån verksamhetens uppdrag att genomföra räddningsinsatser för att 
minska skador till följd av bränder och andra olyckor. Stärkt förmåga för förbundet bedöms 
därför vara positivt för barn. Detta ärende rör emellertid finansiering av kostnader som redan 
uppstått i förbundet, vilket gör att ärendet i sig inte har någon påverkan på barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Modellen för hur kostnader ska fördelas framgår av förbundsordningen.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Protokoll KS 2022-09-19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Peter.m.johansson@sbrf.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 278 Dnr: KS 2022/669 
 
Begäran om ytterligare medel från Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund för att finansiera utökad beredskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med motiveringen att ärendet ska kompletteras med 
information om eventuell statlig kompensation.   
 
 
Reservationer och särskilda uttalanden  
Alexandra Ward-Slotte (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 
 
  
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund har inkommit med en begäran om totalt 900 tkr från 
medlemskommunerna för att finansiera en utökad beredskap. Bakgrunden till begäran är den 
pågående militära konflikten i Ukraina som föranleder ett behov av att säkerställa 
kontinuiteten samt stärka förbundets förmåga i det civila försvaret.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-24 
Protokoll SBRF direktionen 2022-06-09 och tjänsteskrivelse från SBRF 
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 14:15-14:25 på begäran av Nedzad Deumic (KD). 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet ska 
kompletteras med information om eventuell statlig kompensation.   
 
Göder Bergermo (L) föreslår att ärendet avgörs idag.  
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Erica.bjarsved@stenungsund.se  
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Benny Ankargren Till kommunstyrelsen 
Fastighetschef 
 
 
Beslut om igångsättning av utbyggnad Jörlandaskolan och utökad 
projektbudget 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning av utbyggnad av Jörlandaskolan med 
projektbudget om 90 000 tkr. Det är en utökad kostnad med 21 500 tkr vilket arbetas in 2024 
års budget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om till- och ombyggnation av 
Jörlandaskolan vilket är planerat att stå klar 2024. 
Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. 
Bedömningen är att projektbudgeten behöver ökas med 21 500 tkr vilket arbetas in i 
investeringsbudgeten för 2024. 
 
Beskrivning av ärendet 
Jörlandaskolan är en grundskola med cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs sex. 
Skolan är byggd 1964 (tillbyggd 2003). Den är trång och det saknas flera funktioner. Fram till 
i juni 2021 kompletterades skolan med tillfälliga moduler som nu är borttagna då det 
tillfälliga bygglovet har upphört. Tillfälliga klassrum hyrs i stället in i den intilliggande 
bygdegården. En detaljplaneförändring har genomförts gällande Kyrkeby 3:33 och Kyrkeby 
3:34 och är beslutad i kommunfullmäktige 2021-11-11 och vann laga kraft 2021-12-10. I 
planen tas höjd för att vid framtida behov kunna utöka skolan till tre paralleller samt möjlighet 
att kunna bygga en fullstor idrottshall med mindre läktare. 
 
Två hemklassrum, specialsalar för NO/bild och musik samt biblioteksrum saknas. Elevhälsan 
är trång och lyhörd och det är stor brist på arbetsplatser för personalen. Kök och matsal har 
undermålig kapacitet vilket också begränsar hela skolans kapacitet. Den totala ytan för 
ombyggnation uppgår till 550 m². 
 
Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. Anbudet överstiger tidigare 
beslutad budget, vilket behöver arbetas in 2024 års budget. Det är dock viktigt att notera att 
slutlig budget inte kan fastställas förrän projektet är slutfört då upphandlingen är gjord utefter 
entreprenadindex. Slutkostnaden kan avvika både positivt och negativt.  

370



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/900
2022-10-11

Ökningen beror omvärldssituationen som har orsakat ökade råvarukostnader och ökade 
energikostnader vilket genererar en hög inflation.  
  
Ekonomiska konsekvenser 
Total budget för projektet, beslutad i 2021 års budget var 68 500 tkr exklusive inventarier. 
Uppdaterad kalkyl för projektet är 90 000 tkr vilket beräknas överstiga 2021 års budget med 
21 500 tkr. Driftskonsekvenserna arbetas in i driftsbudgeten 2024. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Matsalen har under många år varit underdimensionerat vilket skapat en miljö som har varit 
både stressig och bullrig för barnen på skolan. En ombyggnation till en större kapacitet 
kommer att minska trycket på matsalen och åtgärda dessa problem.  Ingen särskild lokal finns 
idag som är anpassad för ämnena bild, teknik och NO. Skolsköterskans och skolkuratorns rum 
ligger idag i anslutning till en korridor med dåliga möjligheter till insynsskyddade väntrum. 
Rummen har dessutom varit lyhörda. Nya lokaler för elevhälsa skyddar barnens integritet och 
skapar trygga möjligheter för barnen att uppsöka dess funktioner.  
Biblioteket är idag inklämt i en korridorspassage och gynnar näppeligen ett aktivt läsintresse 
såsom ändamålsenliga bibliotekslokaler ska göra.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 God utbildning för alla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
lovisa.albin@stenungsund.se 
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bland annat med 
anledning av ändrad politisk organisation  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för kommunstyrelsen. Reglementet 
börjar gälla 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige anta reglemente för kommunstyrelsen. I 
reglementet beskrivs kommunstyrelsens ansvar och arbetsuppgifter, kommunstyrelsens 
arbetsformer och kommunstyrelsens organisation.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa reglementen för kommunstyrelsen 
och nämnderna. Syftet är att klargöra ansvarsfördelningen mellan de olika instanserna och 
reglera arbetsformer. Ett annat syfte är att formellt beskriva hur de respektive instansernas 
organisationer ska se ut, bland annat med avseende på ordförandens roll, presidiets 
utformning och eventuella utskotts uppgifter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 att fastställa den politiska organisationen vad 
gäller kommunstyrelsen, utskotten och nämnderna. I juni 2022 antog kommunfullmäktige en 
uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen som närmare beskriver hur de 
respektive instanserna ska fungera och vara i förhållande till varandra. Av de två besluten 
framkommer att kommunstyrelsen från och med 2023 ska ha tre utskott. De tre utskotten ska 
heta välfärdsutskottet, allmänna utskottet och personal- och ekonomiutskottet. Utskotten ska 
likt innevarande mandatperiod ha i uppgift att bereda ärenden till kommunstyrelsen och följa 
upp verksamheterna vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut 
fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det nya utskottet, personal- och 
ekonomiutskottet, ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt bereda 
lokalresursplaneringen. Utskottet ska ha hand om förvaltningsövergripande 
organisationsfrågor, ekonomi, finansiering och borgensfrågor samt personal- och lönepolitik. 
Vidare framgår att när personal- och ekonomiutskottet arbetar med budget ska en person från 
de partier som är representerade i kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. 
De som är adjungerade ska likt ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 
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Vid sidan om den reviderade politiska organisationen beslutade kommunstyrelsen i september 
2022 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat reglemente enligt 
följande: 

• Delegation om antagande ges till kommunstyrelsen för att besluta om antagande av 
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt behålls. 

• Delegation för avtal kopplade till genomförande av detaljplan ges till 
kommunstyrelsen för att besluta om avtal som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

 
Förvaltningen har tagit fram ett reviderat reglemente utifrån ovanstående. Förvaltningen har 
även aktualitetsprövat reglementet i sin helhet och föreslår utifrån denna prövning vissa 
korrigeringar av reglementet.  
 
Ändringar i reglementet 
Förvaltningen föreslår följande förändringar av reglementet: 
 
Paragraf 8 kompletteras med en skrivelse om att kommunstyrelsen är väghållningsmyndighet. 
Denna skrivelse fanns tidigare i paragraf 9. 
 
Paragraf 9 korrigeras på ett sådant sätt at kommunstyrelsens ansvar för att vara civilförsvars-, 
beredskaps-, kristidsnämnd tas bort. De förordningar i vilka dessa förekommer har upphävts. 
 
Paragraf 15 kompletteras med en ventil som möjliggör för kommunstyrelsens och utskottens 
sammanträden att planeras på annat sätt. Dessutom ändras begreppet fastställas till planeras. 
Det förekommer att ytterligare planering sker tillsammans med ordföranden för respektive 
instans.  
 
Paragraf 26 kompletteras med skrivningar om personal- och ekonomiutskottet. Dessutom 
kompletteras paragrafen med en hänvisning till paragraf 28.  
 
Paragraf 27 kompletteras med en skrivning om att ordförande och vice ordförande i utskotten 
utgör utskottets presidium. Paragrafen justeras även vad gäller vem som ska väljas till 
ordförande respektive vice ordförande. I nu gällande reglemente, och i antagen 
uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen, framkommer att kommunalråd eller 
förste vice ordförande i kommunstyrelsen bör väljas till väljas till ordförande i utskotten. Vice 
ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
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Förvaltningen vill framhålla att fri nomineringsrätt råder vid tillsättande av politiska uppdrag, 
så länge valbarhetsrekvisiten i kommunallagen är uppfyllda1. Gällande uppdrag i nämnder, 
styrelsen och kommunfullmäktigeberedningar gäller att den som är över 18 år och 
folkbokförd i kommunen kan väljas. För utskott måste uppdragen fördelas mellan ledamöter 
och ersättare i den nämnd eller styrelse till vilken utskottet är knutet. Eftersom fri 
nomineringsrätt råder kan kommunfullmäktige i reglementet inte bestämma vilka kriterier 
som ska gälla för att någon ska få ett uppdrag. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett 
lokalt valbarhetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. Det måste vara upp till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att i varje enskilt valärende välja vem som ska ha 
ett presidieuppdrag. Formuleringarna i uppdragsbeskrivningen ska enligt förvaltnings 
bedömning tolkas som en beskrivning om hur demokratiberedningen föreställer sig att 
organisationen ska fungera. Skrivningarna är således i hög utsträckning fakultativa och 
därmed inte bindande. Förvaltningen föreslår därför att beskrivningen tas bort från 
reglementet. 
 
Paragraf 28 kompletteras med en skrivning om personal- och ekonomiutskottet. Dessutom har 
underrubriker tillkommit.  
 
Förvaltningen föreslår också en ändring och en komplettering av avsnittet delegering från 
kommunfullmäktige. Ändringen innebär att meningen om exploateringssamverkan tas bort. 
Anledningen till detta är att begreppet inte är vedertaget och lagen om 
exploateringssamverkan upphävdes 2012. Kompletteringen ger kommunstyrelsen möjlighet 
att besluta om avtal hänförliga till genomförande av detaljplaner förutsatt att avtalen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Juridiska bedömningar 
Det framgår av 6 kapitlet 44 § kommunallagen att kommunfullmäktige ska anta reglementen 
om nämndernas verksamhet och arbetsformer. I reglementena ska kommunfullmäktige fastslå 
vilka nämnder som ska ha ansvar för kommunens samtliga verksamhetsområden. Skulle ett 
verksamhetsområde falla mellan stolarna blir det kommunstyrelsen som får hantera 
verksamheten. Detta framgår också av inledningen till kommunstyrelsens reglemente.  
 
Av 5 kapitlet 2 § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen får uppdra åt en nämnd att i 
kommunfullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
förutsättning för kommunfullmäktiges delegering av beslutanderätt är att ärenden som 
delegeras inte enligt lag eller annan författning ska avgöras av kommunfullmäktige. En annan 
förutsättning är att det inte rör sig om ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Det rör sig om avgörande och mer omfattande avgöranden där det politiska 

 
1 Det finns regler i annan lagstiftning som är tillämplig vid vissa kommunala val. Det finns exempelvis regler för 
tillsättande av bolagsstyrelser i aktiebolagslagen. Reglerna för val till utskott, nämnder, beredningar och 
kommunstyrelsen finns dock i kommunallagen.  

374



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/585
2022-09-21

momentet är avgörande. Enligt 5 kapitlet 1 § kommunallagen är detta bland annat mål och 
riktlinjer för verksamheten, budget och avgifter samt nämndernas organisation och 
arbetsformer.  
 
Förvaltningen bedömer att samtliga föreslagna ändringar faller inom ramen för vad som är 
föreskrivet i kommunallagen och annan speciallagstiftning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ändringarna av reglementet följer av tidigare beslut. Ärendet har därför ingen särskild 
ekonomisk konsekvens.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör en ändring av kommunstyrelsens reglemente. På så vis är ärendet av 
formaliakaraktär. Bedömningen är att barn och unga inte berörs av ärendet.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Förslag till reglemente 
Reglemente med markerade ändringar 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN I 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 

och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs ändamålsenligt 
och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige 
fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  
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Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs i 
form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar om 
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och 
utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild. 
När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  

 
 

380



 
 6 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för invånarna 
genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och 
tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 
Kommunstyrelsen är väghållningsmyndighet.  

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika civilförsvars-, beredskaps-, kristids-, arbetslöshetsnämnd och 
pensionsmyndighet. och väghållningsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
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Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 

kommunen  
• kulturminnesvård  
• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSFORMER OCH 
ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består 
av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid 
de övriga nämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident.  
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Kommunalrådet, Förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i 
överläggningarna men ej i beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 

15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och att 
kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten fastställas planeras. På presidiemötena avgörs också om 
ärenden behöver beredas. I undantagsfall får kommunstyrelsens och utskottens sammanträden 
planeras på annat sätt.  
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
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22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstepersoner vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

23 § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom det 
kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 

24 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas till 
kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

25 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

26 § Allmänt om utskotten 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett personal- och ekonomiutskott, ett allmänt utskott och 
ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare. När personal- och 
ekonomiutskottet arbetar med budget ska en person från de partier som är representerade i 
kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De som är adjungerade ska likt 
ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Vilket berednings- och uppföljningsansvar respektive utskott har framgår 
av § 28. 
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om ett 
ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

27 § Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid 
som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande och en 
vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.   
 
Till ordförande i Välfärdsutskottet bör kommunalråd eller förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen väljas. Till ordförande i allmänna utskottet bör den person, kommunalråd 
eller förste vice ordförande, väljas som inte valdes till ordförande i välfärdsutskottet.  
Vice ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

28 § Utskottens ansvarsområden 
Personal- och ekonomiutskottet  
Personal- och ekonomiutskottet ska ha hand om och bereda kommunövergripande frågor 
rörande ekonomi, övergripande styrning och personalfrågor.  
 
Inom personal- och ekonomiutskottets ansvarsområde ligger förvaltningsövergripande 
organisationsfrågor samt personal- och lönepolitik. Inom ansvarsområdet återfinns även för 
ekonomi, finansiering och borgensfrågor som inte specifikt rör någon av sektorerna.  
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Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt 
bereda lokalresursplaneringen.  
 
Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor som inte hanteras av personal- och ekonomiutskottet.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, fastighetsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör 
sektor stödfunktioners ansvarsområde.  
 
Välfärdsutskottet 
Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, grundskolan, 
kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör sektor utbildnings 
ansvarsområde.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  

29 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och 
deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår som 
ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 

30 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   

31 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
 

388



 
 14 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  

32 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i tillämpliga 
delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner i 
kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 

och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner kronor 
vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs kommunfullmäktige för 
beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§ som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 
större vikt. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen eller 
bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens befogenhet 
innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. 
Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta om avtal, såsom exempelvis exploateringsavtal, kopplade till genomförande av 
en detaljplan förutsatt att avtalen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  
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REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN I 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 

och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs ändamålsenligt 
och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige 
fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  
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Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs i 
form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar om 
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och 
utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild. 
När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  
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7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för invånarna 
genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och 
tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 
Kommunstyrelsen är väghållningsmyndighet.  

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika arbetslöshetsnämnd och pensionsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
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Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 

kommunen  
• kulturminnesvård  
• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSFORMER OCH 
ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består 
av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid 
de övriga nämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident.  
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i överläggningarna men ej i 
beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 

15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och att 
kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten planeras. På presidiemötena avgörs också om ärenden behöver 
beredas. I undantagsfall får kommunstyrelsens och utskottens sammanträden planeras på annat 
sätt.  
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
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22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstepersoner vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

23 § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Eftersom det 
kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 

24 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas till 
kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

25 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

26 § Allmänt om utskotten 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett personal- och ekonomiutskott, ett allmänt utskott och 
ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare. När personal- och 
ekonomiutskottet arbetar med budget ska en person från de partier som är representerade i 
kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De som är adjungerade ska likt 
ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Vilket berednings- och uppföljningsansvar respektive utskott har framgår 
av § 28. 
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om ett 
ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

27 § Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid 
som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande och en 
vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utgör utskottets presidium.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

28 § Utskottens ansvarsområden 
Personal- och ekonomiutskottet  
Personal- och ekonomiutskottet ska ha hand om och bereda kommunövergripande frågor 
rörande ekonomi, övergripande styrning och personalfrågor.  
 
Inom personal- och ekonomiutskottets ansvarsområde ligger förvaltningsövergripande 
organisationsfrågor samt personal- och lönepolitik. Inom ansvarsområdet återfinns även för 
ekonomi, finansiering och borgensfrågor som inte specifikt rör någon av sektorerna.  
 
Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens inriktningsmål samt 
bereda lokalresursplaneringen.  
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Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor som inte hanteras av personal- och ekonomiutskottet.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, fastighetsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör 
sektor stödfunktioners ansvarsområde.  
 
Välfärdsutskottet 
Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, grundskolan, 
kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör sektor utbildnings 
ansvarsområde.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  

29 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och 
deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår som 
ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 

30 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   
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31 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  

32 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i tillämpliga 
delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner i 
kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 

och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner kronor 
vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs kommunfullmäktige för 
beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§ som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 
större vikt. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen eller 
bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens befogenhet 
innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. 
Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta om avtal, såsom exempelvis exploateringsavtal, kopplade till genomförande av 
en detaljplan förutsatt att avtalen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/691
2022-09-26

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
att gälla från och med 1 januari 2023.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning 
i vilken det ska framgå det som gäller för kommunfullmäktiges sammanträden samt 
handläggning av ärenden och som inte framgår av kommunallagen direkt. En arbetsordning 
för kommunfullmäktige är alltså obligatorisk och ett komplement till lagens bestämmelser. 
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna bör ses över inför 
varje ny mandatperiod. Förvaltningen och Demokratiberedningen därför gått igenom 
arbetsordningen och föreslår ett antal ändringar.  
 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningarna genomgick en mer 
omfattande omarbetning år 2018, i samband med att den nya kommunallagen började gälla. 
Därefter gjordes en revidering av arbetsordningen i december 2020 gällande 
kommunfullmäktiges möjlighet att sammanträda med ledamöter närvarande på distans.  
 
Beskrivning av ärendet 
Nedan specificeras samtliga föreslagna ändringar, från förvaltningen respektive 
Demokratiberedningen. Uppdelningen ska inte tolkas som två olika förslag, utan som ett 
förtydligande av varifrån respektive ändring initierats.   
 
Förvaltningens utgångspunkt i översynen har huvudsakligen varit att jämföra och försöka att 
harmonisera arbetsordningen för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar i 
Stenungsunds kommun med SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) vägledning gällande 
arbetsordning för kommunfullmäktige. SKR utkom med ett uppdaterat underlag för lokala 
bedömningar i januari 2021. 
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Demokratiberedningens översyn har utgått ifrån de förtroendevaldas perspektiv och 
viljeriktning. 
 
Vissa rubriker i arbetsordningen har justerats något, paragrafer har i vissa fall tillkommit, 
delats upp eller slagits samman. Arbetsordningen har uppdaterats med Stenungsunds 
kommuns aktuella mall för styrande dokument och hänvisningarna till kommunallagen har 
setts över. 
 
De ändringar som föreslås av förvaltningen är följande: 

- Presidium, § 2, st 4 – nytt stycke med förtydligande text enligt SKR:s exempel, 
gällande att vice ordförandena ska biträda ordförande. 
 

- Upphörande av uppdraget, § 5 – ny paragraf, följer SKR:s exempel. Enligt inspel 
från demokratiberedningen ska det även framgår när ansökan senast ska vara inlämnad 
till kansliet. 
 

- Plats för sammanträde, § 9 – ny paragraf, följer SKR:s exempel. Förtydliganden av 
att kommunfullmäktige sammanträder i Stenungesalen, Kulturhuset Fregatten.  

 
- Deltagande på distans, § 10 – texten är den samma som i nuvarande arbetsordning § 

5 a, men har fått egen rubrik för att enklare kunna lokaliseras i arbetsordningen.  
 

- Tillkännagivande av sammanträde, § 11 – § 9 och § 10 i befintlig arbetsordning har 
slagits ihop. Text om ärendehandlingar i sammanträdeslokalen samt att ledamöter och 
ersättare ska tillställas interpellationer och frågor har flyttats till § 14.  

 
St. 2 om brådskande ärenden är nytt och följer SKR:s rekommendation. 

 
St. 3 om annonsering har omarbetats.  I befintlig arbetsordning § 10 står det att 
”Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
ska ske”, vilket nu ändrats till ” Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
ska ske i lämpligt media för att nå så många kommunmedlemmar som möjligt. 
Presidiet avgör val av media för annonsering. Annonsen ska innehålla uppgift om tid 
och plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas. Urval av ärenden för 
annonsen får därvid ske. Om särskilda skäl föreligger får dock ordförande inför ett 
visst sammanträde begränsa annonseringen.” 

Kravet på annonsering i ortspress slopades i den nya kommunallagen (2017:725), 
eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens hemsida. I SKR:s 
uppdaterade vägledande underlag har paragraf gällande annonsering utgått.  
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Vid dialog med kommunfullmäktiges presidium har det dock framgått att man 
värdesätter annonsering i tidning eller annat media, för att nå ut till så många i 
allmänheten som möjligt. Lämpligen fastslår arbetsordningen att annonsering ska ske, 
men överlämnar åt presidiet att avgöra detaljerna för detta. Formuleringen i befintlig 
arbetsordning gör förfarandet med annonsering mindre flexibel, särskilt i ett 
medielandskap som blir alltmer föränderligt.  

Enligt inspel från demokratiberedningen ska det framgå av arbetsordningen att 
annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska göras på kommunhuset och 
Kulturhuset Fregatten. Formen för denna annonsering lämnas dock öppet, innebärande 
att så kan ske via en digital skärm, informationsblad på en fysisk anslagstavla eller 
likande.  

- Ärenden och handlingar till sammanträde, § 13-14 – § 13 är den samma som § 14 i 
befintlig arbetsordning. § 14 är ny text enligt SKR:s exempel. Texten “Handlingarna i 
varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet” har flyttats från § 9 I befintlig arbetsordning och formulerats om till 
”Kallelse och övriga handlingar skickas digitalt till ledamöter och ersättare, om inte skäl 
talar däremot. I samband med att så görs ska även ärendehandlingar publiceras på 
kommunens hemsida för allmänheten att läsa.”  

Kommunfullmäktige har ofta hundratals sidor ärendehandlingar till sammanträdena. Att 
skriva ut flertalet exemplar av ärendehandlingarna, för distribution i sammanträdessalen, 
tar tid och resurser i anspråk. Allmänheten är, genom offentlighetsprincipen, garanterad 
att få ut ärendehandlingar i fysiskt format före sammanträdet om så önskas. Enligt inspel 
från demokratiberedningen har arbetsordningen kompletterats med ”I 
sammanträdessalen ska det finnas anvisning för allmänheten om hur man på ett enkelt 
sätt får tillgång till sammanträdets ärendehandlingar digitalt.”  

     
-    Yttranderätt vid sammanträdena, § 24, 25 – St. 3 och st. 4 i § 24 är nya och följer 

SKR:s rekommendation. Texten förtydligar rätten för förtroendevald, ordförande och 
vice ordförande att delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den 
verksamhet den förtroendevalde/nämnden ansvarar för behandlas.  

St. 2 i § 25 är nytt och följer SKR:s rekommendation. Texten klargör att ordförande 
och vice ordförande i gemensam nämnd, samt anställda i de samverkande 
kommunerna, vid behov kan kallas till kommunfullmäktiges sammanträde för att 
lämna upplysningar. 
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- Talordning och ordningen vid sammanträdena, § 27 – I st. 4, gällande ordförandes 
möjlighet att ta ifrån talare ordet, har följande text tagits bort enligt SKR:s 
rekommendation: 
”eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning /…/ Ett sådant ingripande får 
dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande.”.  
SKR menar att skrivningen i aktuellt stycke, trots formuleringen om att ingripande ej 
får ske på grund av innehållet i yttrandet, kan leda till glidande tolkningar. Personliga 
förolämpningar eller mycket kontroversiella uttalanden kan i sammanhanget ses som 
ett uppträdande i strid mot god ordning. 
Att ingripa mot personliga förolämpningar och dylikt är dock det samma som att 
ingripa mot innehållet i vad talaren anför, och det får ordförande inte göra. Uttalanden 
kan förvisso utgöra en brottslig handling (till exempelvis hets mot folkgrupp), men 
talaren ansvarar i rättslig mening själv för vad hen framför.  
 
Möjligheten för ordförande att utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 
tillsägelse regleras i stället i st. 5, ”Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande 
och som inte rättar sig efter tillsägelse”. Lydelsen är den samma som i nuvarande 
arbetsordning, men förtydligande text har lagts till enligt demokratiberedningens 
önskemål (se kommentar till § 27 st. 5 nedan). 
Exempel från praxis på i detta sammanhang störande uppträdande är rop, skrik och 
våldsamt beteende.  

 
De ändringar som föreslås från Demokratiberedningen är följande: 

- Presidium, § 2 – förtydligande skrivning i st. 3 gällande valet av ordförande, förste 
vice ordförande och andre vice ordförande.   
 

- Närvaro och upprop, § 20 – Förtydligande text gällande vem som har uppropslistan. 
Beskrivning av hur upprop och närvarokontroll förrättas har anpassats till det faktiska 
förfarandet.   

 
- Talordning och ordningen vid sammanträdena, § 27 – St. 5, förtydligande text 

gällande vem som kan utvisas om den inte rättar sig efter ordförandes tillsägelse.  
 

- Omröstningar, § 30 – St. 1 har omarbetats för att beskriva det faktiska förfarandet vid 
Omröstningar, det vill säga ledamöter och tjänstgörande ersättare röstar i 
voteringssystemet så till vida det inte finns förhinder för detta.   

 
- Interpellationer, § 36 – St. 2 har kompletterats med text gällande hur interpellationer 

kan lämnas in. Demokratiberedningen efterfrågade specifikt beskrivning av det 
digitala inlämningsförfarandet (e-tjänsten på kommunens hemsida). Lämpligen 
beskrivs då även andra godtagbara format och sätt att lämna in en interpellation, 
annars kan det tolkas som att inlämning på annat sätt än via e-tjänsten diskvalificeras.      
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- Motioner, § 32 – St. 3, samma text enligt motsvarande resonemang som i § 36 
gällande inlämning av interpellationer.  

 
- Frågor, § 37 – St. 2, samma text enligt motsvarande resonemang som i § 32 gällande 

inlämning av motioner och § 36 gällande inlämning av interpellationer. 
 

- Fasta beredningar, § 51 – Informationen om vilka kommunfullmäktiges fasta 
beredningar är har uppdaterats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 23 maj 
2022 § 186. 

 
 
Regler för allmänhetens frågestund i Stenungsunds kommunfullmäktige 
Demokratiberedningen föreslår följande ändringar gällande allmänhetens frågestund: 
 

- Punkt 2 - Ordförande och vice ordförande i bolag, stiftelser, kommunens revisorer 
samt tjänstepersoner stryks från kretsen av personer som allmänheten kan ställa fråga 
till.  

- Punkt 4 – Texten ”och annonseras i ortstidning” utgår. 
- Punkt 8 – Krav på att frågeställaren ska vara kommuninvånare och mantalsskriven i 

kommunen ändras till att frågeställaren ska vara kommunmedlem.  
- Punkt 9 – Förtydligande har gjorts om hur fråga lämnas in till allmänhetens 

frågestund. 
- Punkt 10 - Om särskilda skäl föreligger kan en fråga framföras och besvaras vid 

allmänhetens frågestund, även om frågeställaren ej är närvarande. Presidiet bedömer 
när så ska ske.   

- Punkt 12 – Bestämmelsen är ny och förtydligar att frågan ska vara av allmänintresse 
och ej avse en enskild persons ärende hos kommunen. Vidare fastslås hur frågan ska 
hanteras om den ej hinner eller inte kan besvaras på aktuellt sammanträde.  

- Punkt 13 – Omarbetning av punkt 12 i nuvarande arbetsordning, i stället för att frågan 
ska kunna ”besvaras kortfattat” har formuleringen ”utan större utredning” valts.   

- Punkt 14 – Motsvarar punkt 13 i nuvarande arbetsordning. Frågeställaren behöver inte 
längre läsa upp sin fråga själv om hen inte vill, formuleringen ”ska” har bytts ut mot 
”får”. Om frågeställaren inte vill läsa upp sin fråga gör ordförande detta i stället. 
”Muntliga följdfrågor” har begränsats till ”en muntlig följdfråga”.  

 
SKR rekommenderar att allmänhetens frågestund fixeras vid ett fåtal ärenden som 
kommunfullmäktige behandlar under året, så som årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
budgeten. SKR poängterar dock att omfattningen av allmänhetens frågestund behöver 
bedömas och utformas lokalt.  

Demokratiberedningens förslag om att frågeställaren ska vara kommunmedlem, i stället för 
kommuninvånare och mantalsskriven i kommunen, innebär att kretsen av potentiella 
frågeställare utökas. Även de som äger fast egendom i Stenungsunds kommun, men är 
folkbokförda i annan kommun, räknas som kommunmedlemmar och får i och med 
revideringen ställa frågor vid allmänhetens frågestund. Det finns inga praktiska eller juridiska 
förhinder för att så ska ske.  
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har ingen påverkan på barn.   
 
Juridiska bedömningar 
Enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning 
i vilken det ska framgå det som gäller för kommunfullmäktiges sammanträden och 
handläggning av ärenden och som inte framgår av kommunallagen direkt. En arbetsordning 
för kommunfullmäktige är alltså obligatorisk och ett komplement till lagens bestämmelser. 
Arbetsordningen ska reglera följande: 
 

1. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige, 
2. När sammanträden ska hållas, 
3. Anmälan av hinder att delta i sammanträden, 
4. Inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 
5. Vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts, 
6. Rätten att delta i kommunfullmäktiges överläggningar, 
7. Förfarandet vid omröstningar, 
8. Handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 
9. Formerna för justeringen av protokollet, och 
10. Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 
Om kommunfullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i kommunfullmäktiges 
sammanträden på distans, ska arbetsordningen även reglera i vilken utsträckning sådant 
deltagande får ske. 
 
Punkterna enligt ovan är kommunallagens minimikrav på vad en arbetsordning för 
kommunfullmäktige ska innehålla, men i realiteten behöver fler situationer regleras. I 
Kommentarer och praxis till kommunallagen (sjätte upplagan 2022) rekommenderas SKR:s 
underlag för lokala bedömningar som vägledning, vilket har skett i aktuell översyn av 
kommunfullmäktiges arbetsordning i Stenungsunds kommun.  
 
Förvaltningen bedömer att de nu förslagna revideringarna faller inom ramen för vad en 
arbetsordning för kommunfullmäktige lagligen och lämpligen kan innehålla.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-26 
Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
Befintlig Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 
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Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan 
författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter  
(5 kap. 5-7 §§ KL) 
§ 1 Kommunfullmäktige har 51 ledamöter. I Vallagen finns bestämmelser om antal ersättare. 

 

Presidium  
(5 kap. 11 § KL) 
§ 2 De år då val till kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans 
utgör kommunfullmäktiges presidium.  

 
Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.  

 
Vid valet bestämmer kommunfullmäktige tiden för uppdragen. Om kommunfullmäktige 
beslutar att tiden för uppdragen ska vara kortare än kommunfullmäktiges löpande mandatperiod 
bör kommunfullmäktige i och med detta även fatta beslut om tidpunkten för nästa val av 
presidium.   

 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.  

 

Interimsordförande, ålderspresident 
§ 3 Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  

 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.  
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Fyllnadsval till presidiet med mera 
§ 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden 
av tjänstgöringstiden för den som avgått.  

 
Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  

 

Upphörande av uppdraget  
(4 kap. 7 § KL) 
§ 5 Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar upphör 
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter 
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan 
uppdraget upphör. Ansökan inlämnas till kansliet senast fjorton (14) dagar före sammanträdet. 

 

Tid för sammanträdena  
(5 kap. 12 § KL)  
§ 6 Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli och 
augusti. För varje år beslutar kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena.  

 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
kommunfullmäktige första gången i november på dag och tid som avgående 
kommunfullmäktige bestämt. 

 

Extra sammanträde  
(5 kap. 12 § KL) 
§ 7 Ett extra sammanträde hålls om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av 
kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 
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Ställa in, ändra dag eller tid för sammanträde 
§ 8 Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 
 

Plats för sammanträde 
§ 9 Kommunfullmäktige sammanträder i Stenungesalen, Kulturhuset Fregatten. 

 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 

 

Deltagande på distans  
(5 kap. 16 § KL) 
§ 10 Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar innan sammanträdet anmäla detta till 
kansliet. Kommunfullmäktiges presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans 
är uppfyllda. Kommunfullmäktige får bestämma vad som närmare ska gälla kring deltagande på 
distans i kommunfullmäktige. 

 

Tillkännagivande av sammanträde  
(5 kap. 13–15 §§ KL) 
§ 11 Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige 
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje 
ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. 
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska 
behandlas. Kallelsen skickas digitalt, om inte skäl talar däremot.  

 
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 
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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska ske i lämpligt media för att nå så 
många kommunmedlemmar som möjligt. Presidiet avgör val av media för annonsering. 
Annonsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden som ska 
behandlas. Urval av ärenden för annonsen får därvid ske. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordförande inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen. 

Annonsering av sammanträde ska, utöver vad som angivits ovan, även ske på kommunhuset 
och kulturhuset Fregatten.   

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 12 Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

  
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar 
kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde vid senare tidpunkt än inom en 
vecka, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I 
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 

Ärenden och handlingar till sammanträde  
(5 kap. 10-11 §§ och 21 § KL) 
§ 13 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
§ 14 Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.  

   
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 
ersättare före sammanträdet.  

 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde, 
vid vilket de avses bli ställda. 
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Kallelse och övriga handlingar skickas digitalt till ledamöter och ersättare, om inte skäl talar 
däremot. I samband med att så görs ska även ärendehandlingar publiceras på kommunens 
hemsida för allmänheten att läsa.  

 
I sammanträdessalen ska det finnas anvisning för allmänheten om hur man på ett enkelt sätt får 
tillgång till sammanträdets ärendehandlingar digitalt.  

 

Vem väcker ärenden  
(5 kap. 22 § KL) 
§ 15 Ärenden i kommunfullmäktige får väckas av  

- en nämnd, 

- en ledamot genom motion,  

- en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller 
om ärendet gäller granskningen, 

- fullmäktigeberedningar, 

- styrelsen för kommunala bolag och stiftelser i frågor som bolag/stiftelser är skyldiga att 
inhämta kommunfullmäktiges yttrande om.  

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  
(5 kap. 17–20 §§ KL)  
§ 16 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin partigrupp, som i sin tur kallar ersättare till 
tjänstgöring  

  
§ 17 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in 
den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 
§ 18 Det som sagts om ledamot i §§ 16 och 17 gäller också för ersättare, som kallats till 
tjänstgöring. 

 
§ 19 Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under 
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.  

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.  

 

Närvaro och upprop 
§ 20 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 
hos sekreteraren under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde ska ledamöter och ersättare registrera sin närvaro i 
kommunfullmäktiges voteringssystem. När samtliga ledamöter och ersättare har registrerat sin 
närvaro meddelar sekreteraren vilka ersättare som ska tjänstgöra. I händelse av att 
voteringssystemet inte kan användas förrättas upprop utifrån uppropslistan. 
 
Närvarokontroll alternativt upprop ska på samma sätt ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.  
 
 

Protokollsjustering  
(5 kap. 69–70 §§, 8 kap. 12 § KL) 
§ 21 Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet från sammanträdet. 

 
Sedan uppropet har skett enligt § 20 väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans 
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 
ordföranden vid röstsammanräkningar.   

 
Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. 

 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt, innan kommunfullmäktige justerar den.  

 
Senast andra dagen efter att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på kommunens 
anslagstavla.  

  

Turordning för handläggning av ärendena  
§ 22 Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.  

 
Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
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Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet.  

 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena  
(4 kap. 22, 24 §, 5 kap. 32, 40–41, 63–64 §§ KL) 

 
§ 23 Rätt att delta i överläggningen har: 

- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling av ärende där nämndens 
verksamhetsområde berörs. 

- Ledamöter i en fullmäktigeberedning när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
beredningen har handlagt.  

- Ordföranden i en nämnd eller en beredningsledare eller någon annan som besvarar en 
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.   

- Styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3–4 §§ KL, när 
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i bolaget.  

 
§ 24 Revisorerna och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i överläggningen när 
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

  
Revisorerna får också delta i överläggningen, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

 
Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 
överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde 
ansvarar för behandlas. 

   
Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 
revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

 
§ 25 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, 
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och beredningsledarna i beredningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena om 
det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag eller jäv. Detsamma gäller 
utomstående sakkunniga.  
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Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i 
den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma 
nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena.  

 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.    

 
§ 26 Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Kommunfullmäktiges 
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

 

Talordning och ordningen vid sammanträdena  
(5 kap. 43 § KL)   
§ 27 Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 
han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  
 
Debattinlägg får maximalt vara tre minuter långa. Föredragningar på sammanträdena får max 
vara 15 minuter långa, om undantag önskas ska detta beviljas av kommunfullmäktiges 
presidium.  
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs 
omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hens 
anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 
Detta gäller såväl ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som andra som bevistar 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet.  
 

Yrkanden 
§ 28 När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts och kontrollerar att de har uppfattats rätt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt. 
 

Deltagande i beslut  
(4 kap. 25 § KL) 
§ 29 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden 
innan beslutet fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
kommunfullmäktige fattar det med acklamation. 
 

Omröstningar  
(4 kap. 25 § KL, 5 kap 54 – 56, 58 §§ KL samt 2 § Lag om prop. 
Valsätt) 
§ 30 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att 
justera protokollet.  
 
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster i voteringssystemet. I händelse 
av att omröstning inte kan genomföras i voteringssystemet, ska ledamöterna avge sina röster 
efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Voteringspropositionen ska godkännas av kommunfullmäktige innan en omröstning genomförs.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
Ordföranden är alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna avgöras.  
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får 
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst 
efter klubbslaget.  
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras 
omedelbart. 
 
§ 31 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
 
En valsedel är ogiltig om den:  
1. upptar namnet på någon som inte är valbar,  
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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Motioner 
(5 kap. 22 § KL) 
§ 32 En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.  
 
En motion får inte ta upp ämnen av olika slag.  
 
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller vid ett sammanträde med 
kommunfullmäktige. Motioner kan lämnas in genom för ändamålet avsedd e-tjänst på 
kommunens hemsida eller i form av fysisk originalhandling med underskrift, alternativt 
originalhandling med underskrift som skannas och därefter skickas per e-post. 
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.  
 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 

Hur ärenden avgörs 
(5 kap. 52–57 §§ KL)  
§ 33 Ordföranden ska se till att bara sådana ärenden avgörs som har tillkännagetts enligt § 11. 
Ett brådskande ärende får dock avgöras utan hinder av nämnda föreskrifter och trots att ärendet 
inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter beslutar det. 
 
När överläggningen avslutats lägger ordföranden fram förslag till beslut.  
 
Förslagen ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej. Ordföranden redovisar därefter 
sin uppfattning om vad som har beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om inte 
omröstning begärs.  
 
Om omröstning begärs ska den ske öppet utom vid val, som inte är proportionellt.  
 
Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte annat är föreskrivet enligt lag.  
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser val fattas beslutet dock 
genom lottning.  
 
Ordföranden ska avstå att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget 
innebär att ett nytt ärende väcks.  
 
Ordföranden får avstå att lägga fram ett förslag till beslut om ordföranden anser att förslaget 
skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Kommunfullmäktige får 
dock besluta att förslaget ändå ska läggas fram. 
 

Bordläggning och återremiss 
(5 kap. 50–51 §§ KL)  
§ 34 Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller 
återremitterats på begäran av en minoritet. 
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För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet.  
 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt 
återremittering. 
 
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna.  
 
Ett bordlagt ärende ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde, om 
kommunfullmäktige inte beslutar något annat. 
 

Bolagens initiativrätt  
(5 kap 22 § KL) 
§ 35 Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldig att se till att 
kommunfullmäktige får ta ställning till. 

 

Interpellationer  
(5 kap 59-63 §§ KL) 
§ 36 En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.  

 
Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) arbetsdagar före det sammanträde 
vid vilken ledamoten avser att ställa den. Interpellationer kan lämnas in genom för ändamålet 
avsedd e-tjänst på kommunens hemsida eller i form av fysisk originalhandling med underskrift, 
alternativt originalhandling med underskrift som skannas och därefter skickas per e-post. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. 

 
Interpellationer får riktas till kommunstyrelsens ordförande, beredningsledare, ordföranden i en 
nämnd eller kommunens bolag och stiftelser, samt till ordförandena i kommunstyrelsens 
utskott.  

 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det, då 
interpellationen ställdes.  

 
Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kallelsen. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av svaret 4 dagar före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.  
 
Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL, 
får den ordförande till vilken interpellationen ställts överlämna till en av kommunfullmäktige 
utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen.  
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En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 
 

Frågor 
(5 kap. 64 § KL) 
§ 37 En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
 
En fråga ska lämnas in till kommunkansliet senast sju (7) arbetsdagar före det sammanträde vid 
vilken ledamoten avser att ställa den. En fråga kan lämnas in genom för ändamålet avsedd e-
tjänst på kommunens hemsida eller i form av fysisk originalhandling med underskrift, 
alternativt originalhandling med underskrift som skannas och därefter skickas per e-post. 
 
Vad som sägs i § 36 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte 
vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts.  
 
I en debatt med anledning av frågan får endast den som ställt frågan och den tillfrågade delta. 
 

Beredning av ärenden  
(5 kap 26-36 §§ KL) 
§ 38 Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.  
 
Kommunfullmäktiges presidium och styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon 
anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.  
 
På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de 
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie 
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. 
 
Kommunfullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Om en 
förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet får kommunfullmäktige också utan ytterligare 
beredning besluta, att den förtroendevaldes uppdrag ska återkallas enligt 4 kap. 9 § KL.  
 
En motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.  
 
Motion eller annat ärende som ska prövas av kommunfullmäktige och som inkommer mellan 
två kommunfullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på dennes uppdrag 
kommunfullmäktiges sekreterare remittera till styrelsen för beredning. Den remitterade 
motionen anmäls på nästkommande sammanträde till både kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen.  
 
Eventuell debatt kring motionen sker när motionen beretts och inte när den anmäls.  
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Kommunfullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte 
remitterats med stöd av bestämmelserna i sjätte stycket.  
 
Kommunfullmäktige bör inte ha mer än en större föredragning per sammanträde. 
 

Återredovisning från nämnderna  
(6 kap 5 § KL) 
§ 39 Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente.  
 
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan 
nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska lägga fram förslag till beslut i 
ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  
 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
(5 kap 24 och 32 § KL) 
§ 40 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet 
och anmärkning. 
 

Valberedning 
§ 41 På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige 
en valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av det antal ledamöter och ersättare, som kommunfullmäktige 
bestämmer. 
 
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla 
med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som 
inte är ordförandeval.  
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.  
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 

Revisorernas budget 
(11 kap 8 § KL) 
§ 42 Kommunfullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för revisorernas 
verksamhet.  
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Protokoll  
(5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL) 
§ 43 Vid sammanträdena skrivs protokoll på ordförandens ansvar. Protokollet redovisar vilka 
ledamöter och ersättare som har tjänstgjort, och vilka ärenden som kommunfullmäktige har 
handlagt. 
 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska justeringen tillkännages på 
kommunens anslagstavla.  
 
Tillkännagivandet får inte tas bort före klagotidens utgång enligt 13 kap. 5 § KL.  
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  
 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde justerar varje 
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett.  
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt, innan kommunfullmäktige justerar den. 
 

Reservation 
(4 kap. 27 § KL) 
§ 44 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 
sammanträdesdag beslutet fattades. 
 

Expediering och publicering 
§ 45 Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 
besluten i protokollet.  
 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser och 
de andra handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte kommunfullmäktige 
beslutar annat. 
 
§ 46 Protokollet ska utöver de i 8 kap 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande på 
anslagstavlan även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
 

Sekreterare 
§ 47 Kommunsekreteraren tjänstgör som sekreterare vid kommunfullmäktiges sammanträden, 
om ej annat påkallas av omständigheterna. 
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Proportionella val 
(5 kap. 58 § KL) 
§ 48 Under förutsättning som anges nedan ska följande val vara proportionella:  
1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
2. val av revisorer och revisorsersättare,  
3. val av ledamöter och ersättare i styrelser för aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser 
eller revisorer och revisorsersättare som ska granska en sådan styrelses förvaltning. 
 
Ett val ska vara proportionellt om det begärs av minst det antal ledamöter som motsvarar den 
kvot som man får om man dividerar antalet närvarande ledamöter med summan av det antal 
personer som valet avser plus 1.  
 
Om kvoten då blir ett decimaltal ska den avrundas till närmast högre hela tal.  
 
Om förfarandet vid ett sådant val finns det särskilda föreskrifter. 
 

Fullmäktigeberedningar 
 

Val 
§ 49 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige 
för den löpande mandatperioden de ordinarie fullmäktigeberedningarna. 
 
Valen förrättas på det sammanträde vid vilket kommunfullmäktige väljer styrelsen och övriga 
nämnder. 
 
§ 50 Kommunfullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i 
beredningarna.  
 
Valbara till fullmäktigeberedningarna är fullmäktigeledamöter eller andra kandidater som 
partierna nominerar. 
 
Bland ledamöterna i beredningen väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice 
beredningsledare för den tid som de har valts till ledamöter. 
 
Beredningsledarna utses bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
 

Fasta beredningar 
§ 51 De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, Beredningen för 
hållbara livsvillkor, Beredningen för miljö- och fysisk planering, Arvodesberedningen och 
Valberedningen. 
 

430



 
 19 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

Beredning 
§ 52 En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar att 
överlämna till beredningen.  
 
En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i kommunfullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 
 
§ 53 En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos kommunfullmäktige göra de framställningar 
som fullmäktigeberedningen finner påkallade. 
 
§ 54 En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de 
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra 
sina uppgifter. 
 
§ 55 Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga 
 

Tillfällig beredning 
§ 56 Kommunfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en 
tillfällig beredning samt mandattiden för denna. 
 

Regelverk 
§ 57 För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är 
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll.  
 
Det som sägs om deltagande på distans i § 10 gäller i tillämpliga delar även för beredningarna. 
 

Beredningsledares frånvaro 
§ 58  
Om beredningsledaren är frånvarande för en tid kortare än två månader ansvarar vice 
beredningsledare för att beredningen kallas till möten, att rapportering av arvoden sker och för 
ordförandeskapet på mötena. Inget extra arvode utgår.  
 
Skulle beredningsledaren inte kunna fullfölja sitt uppdrag under en tid som överstiger två 
månader upphör årsarvodet för beredningsledaren och det utbetalas i stället till vice 
beredningsledaren som fullföljer uppdraget till dess att beredningsledaren återigen kan fullfölja 
uppdraget, eller nyval sker. 
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REGLER FÖR ALLMÄNHETENS 
FRÅGESTUND I STENUNGSUNDS 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
1. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor på kommunfullmäktige.  
 
2. Frågorna får ställas till kommunfullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice ordförandena i 
kommunens styrelse/nämnder, utskott och beredningsledare.  
 
3. Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med kommunstyrelsens presidium avgör vem 
som ska besvara frågan.  
 
4. När ett kommunfullmäktigesammanträde tillkännages ska alltid information om allmänhetens 
frågestund finnas med.  
 
5. Allmänhetens frågestund hålls i början på varje kommunfullmäktigesammanträde.  
 
6. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.  
 
7. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att 
lämna upplysningar.  
 
8. Frågeställaren ska vara kommunmedlem.  
 
9. Frågan ska vara skriftlig, undertecknad och inlämnad senast en vecka före sammanträdet. 
Frågan skickas till kommun@stenungsund.se eller per post till Kansliet, Stenungsunds 
kommun, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund.   
 
10. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. Om särskilda skäl föreligger kan 
presidiet bestämma att en fråga ska framföras och besvaras, även om frågeställaren inte 
närvarar vid frågestunden.  
 
11. Om två eller flera personer ställt samma fråga får frågorna besvaras samtidigt.  
 
12. Frågan ska vara av allmänintresse och inte avse enskild persons ärende hos Stenungsunds 
kommun. Om frågan inte hinner behandlas eller inte kan besvaras får frågeställaren möjlighet 
att ställa sin fråga på ett kommande sammanträde i stället, alternativt få ett skriftligs svar om så 
önskas.  
 
13. Fråga ska kunna besvaras utan större utredning. 
 
14. Frågeställaren får läsa upp frågan i samband med frågestunden. Frågeställaren avgör själv 
om frågan ska framföras från talarstolen eller längre bak i salen, med en mikrofon. 
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Frågeställarens taletid är begränsad till maximalt tre minuter. Frågan får kompletteras med en 
muntlig följdfråga på sammanträdet. 
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Utöver vad som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 
Antalet ledamöter § 1 
5 kap 5 – 7 §§ KL 

Fullmäktige har 51 ledamöter. I Vallagen finns bestämmelser om 
antal ersättare. 

 
Ordförande och § 2 
vice ordförande 
5 kap 11 § KL De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet 

väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en 
förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen 
ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december 
månads utgång. 

 
Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd. 

 
§ 3 

 
Tills presidievalen har förrättats tjänstgör som ordförande den, 
som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident. 

 
§ 4 

 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som 
ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan 
ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för 
den som avgått. 

 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 
Tid och plats § 5 
för sammanträdena 
5 kap 12 och 13§§ KL Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i 

januari, juli, augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och 
tid för sammanträdena. 

Plats för sammanträdena bestäms av ordföranden. 

Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, 
sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november på 
dag och tid som avgående fullmäktige bestämt.  
 
§ 5 a  
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast 4 dagar innan 
sammanträdet anmäla detta till kansliet. Kommunfullmäktiges 
presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans 
är uppfyllda. Kommunfullmäktige får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i 
kommunfullmäktige. 
 

Extra sammanträde § 6 
 

Ett extra sammanträde hålls om kommunstyrelsen eller minst en 
tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden 
anser att det behövs. 

 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden 
bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

 
Ställa in eller ändra § 7 
dag, tid eller plats för 
sammanträde Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen, 
tiden eller platsen för sammanträdet. 

 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden 
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift 
om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

 
Tillkännagivande av sammanträde § 8 
5 kap § 13 KL 

Ordförande ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde 
med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska 
behandlas. 

 
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 
Kallelse till sammanträde § 9 
5 kap 15 § KL 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst 
en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden 
som ska behandlas. Med kallelsen ska sändas ärendehandlingar 
i den omfattning som ordföranden bestämmer. 

 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten 
i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

 
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och 
ersättare före det sammanträde, vid vilket de avses bli ställda. 
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Annonsering § 10 
 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar 
som annonsering av sammanträde ska ske. 

 
 

Förlängning av § 11 
sammanträde eller 
fortsatt sammanträde Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 

 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att 
hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de 
ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, 
när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde vid senare 
tidpunkt än inom en vecka utfärdar ordföranden en kungörelse om 
det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon 
kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock 
underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta 
samarbetet. 

 
 

Ärenden och handlingar § 12 
till sammanträdena 
5 kap 24 § KL 
11 kap 10 och 11 §§ KL Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 
11 kap 21 § KL fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
 
 

Vem väcker ärenden § 13 
 

Ärenden i fullmäktige får väckas av 
- en nämnd 
- en ledamot genom motion 
- en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband 

med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller 
granskningen 

- fullmäktigeberedningar 
- styrelsen för kommunala bolag och stiftelser i frågor som 

bolag/stiftelser är skyldiga att inhämta fullmäktiges yttrande 
om. 
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Anmälan av hinder för § 14 
tjänstgöring och in- 
kallande av ersättare En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en 
5 kap 17 – 21 §§ KL del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin partigrupp, 

som i sin tur kallar ersättare till tjänstgöring. 
 

§ 15 
 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett 
sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare 
delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den 
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten 
avbryter sin tjänstgöring. 

 
§ 16 

 
Det som sagts om ledamot i §§ 14 och 15 gäller också för 
ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 
§ 17 

 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in 
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det 
föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under 
pågående handläggning av ett ärende. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller 
till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på 
grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag 
inte tjänstgöra vid sammanträdet. 

 
Upprop § 18 

 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 
tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt 
uppropslistan. 

 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 
Protokollsjustering § 19 
5 kap 69 § KL 

Ordföranden bestämmer tid och plats för justering av protokollet 
från sammanträdet. 
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Sedan uppropet har förrättats enligt § 18 väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

 
Protokollet ska vara justerat senast fjorton dagar efter 
sammanträdet. 

 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 

 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska 
justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 
Turordning för hand- § 20 
läggning av ärendena 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i tillkännagivandet. 

 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 
flera ärenden. 

 
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska 
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet. 

 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende 
under ett sammanträde för att återuppta det senare under 
sammanträdet. 

 
Yttranderätt vid sam- § 21 
manträdena 
4 kap 22 § KL Rätt att deltaga i överläggningen har: 
4 kap 24 § KL, 
5 kap 32, 40-41, 63 a. Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vid behandling 
och 64 §§ KL av ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

b. Ledamöterna i en fullmäktigeberedning när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 
c. Ordföranden i en nämnd eller en beredningsledare eller någon 
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när 
överläggning hålls med anledning av svaret. 
d. styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 § 
och 4 § KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
förhållandena i bolaget. 

 
§ 22 

 
Revisorerna och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i 
överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen 
och årsredovisningen. 
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Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar 
ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen 
förvaltning. 

 
§ 23 

 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice 
ordförandena i nämnderna och beredningsledarna i beredningarna, 
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena om det inte finns något hinder 
mot det på grund av sekretess enligt lag eller jäv. Detsamma gäller 
utomstående sakkunniga. 

 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden 
efter samråd med vice ordföranden i vilken utsträckning de som 
har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra 
sig under överläggningarna. 

 
§ 24 

 
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

 
Talarordning och § 25 
ordningen vid 
sammanträdena Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggning får ordet i 

den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 
 

Debattinlägg får maximalt vara tre minuter långa. Föredragningar 
på sammanträdena får max vara 15 minuter långa, om undantag 
önskas ska detta beviljas av kommunfullmäktiges presidium. 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också 
rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med 
anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter 
den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 
framställs. 

 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller 
uppträda på ett sätt som strider mot god ordning och inte efter 
tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren 
ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av 
innehållet i talarens yttrande. I övrigt får ingen avbryta en talare 
under hans eller hennes anförande. 

 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte 
rättar sig efter tillsägelse. 
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Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får 
ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

 
Yrkanden § 26 

 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts och 
kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige 
beslutar medge det enhälligt. 

 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har 
framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

 
Deltagande i beslut § 27 
4 kap 25 § KL 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. 

 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

 
Omröstningar § 28 
4 kap 25 § KL, 
5 kap 54 – 56, 58 §§ KL När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två 
samt § 2 lag om prop. samt ledamöter som har utsetts att justera protokollet. 
Valsätt Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina 

röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 
 

Voteringspropositionen ska godkännas av fullmäktige innan en 
omröstning genomförs. 

 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 
Ordföranden är alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ett 
ärende ska kunna avgöras. 

 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med 
ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte 
heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter 
klubbslaget. 

 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en 
ny omröstning genomföras omedelbart. 
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§ 29 
 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 
många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 
En valsedel är ogiltig om den: 
1. upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska 

väljas, 
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i 
lag. 

 
Motioner § 30 
5 kap 22 § KL 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 
ledamöter. 

 
En motion får inte ta upp ämnen av olika slag. 

 
En motion väcks genom att den ges in till kommunkansliet eller 
vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

 
Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

 
Hur ärenden avgörs § 31 

 
Ordföranden ska se till att bara sådana ärenden avgörs som har 
tillkännagetts enligt § 8. Ett brådskande ärende får dock avgöras 
utan hinder av nämnda föreskrifter och trots att ärendet inte har 
beretts, om samtliga närvarande ledamöter beslutar det. 

 
När överläggningen avslutats lägger ordföranden fram förslag till 
beslut. 

 
Förslagen ska utformas så att de kan besvaras med ja eller nej. 
Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som har 
beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om inte omröstning 
begärs. 

 
Om omröstning begärs ska den ske öppet utom vid val, som inte är 
proportionellt. 
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Utgången bestäms genom enkel majoritet, om inte annat är 
föreskrivet enligt lag. 

 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I ärenden som avser 
val fattas beslutet dock genom lottning. 

 
Ordföranden ska avstå att lägga fram ett förslag till beslut, om 
ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. 

 
Ordföranden får avstå att lägga fram ett förslag till beslut om 
ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider 
mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att 
förslaget ändå ska läggas fram. 

 
Bordläggning och § 32 
återremiss 

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av 
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet 
krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på 
begäran av en minoritet. 

 
För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel 
majoritet. 

 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de 
ledamöter som begärt återremittering. 

 
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering 
som biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

 
Ett bordlagt ärende ska behandlas på fullmäktiges nästa 
sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat. 

 
Bolagens initiativrätt § 33 
5 kap 22 § KL 

Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL får 
väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är 
skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

 
Interpellationer § 34 
5 kap 59-63 §§ KL 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en 
ledamot. 

 
Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) 
arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att 
ställa den. 

 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, 
om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
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Interpellationer får riktas till KS:s ordförande, beredningsledare, 
ordföranden i en nämnd eller kommunens bolag och stiftelser, 
samt till ordförandena i kommunstyrelsens utskott. 

 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som 
följer närmast efter det, då interpellationen ställdes. 

 
Ett svar på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör 
tas in i kallelsen. 

 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av 
svaret 4 dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

 
Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant bolag som 
avses i 10 kap 3 och 4 §§ KL, får den ordförande till vilken 
interpellationen ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd 
ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen. 

 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i 
överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende 
av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

 
Frågor § 35 
5 kap 64 § KL 

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 
En fråga ska lämnas in till kommunkansliet senast sju (7) 
arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att 
ställa den. 

 
Vad som sägs i § 33 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar 
på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har 
ställts. 

 
I en debatt med anledning av frågan får endast den som ställt 
frågan och den tillfrågade delta. 

 
Beredning av § 36 ärenden 
5 kap 26-36 §§ KL 

Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör styrelsen och 
fullmäktiges presidium hur de ärenden som fullmäktige ska 
behandla ska beredas. 

 
Fullmäktiges presidium och styrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
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På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de 
fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående 
ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss 
av sådana ärenden som har fattats. 

 
Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående 
beredning. Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet får 
fullmäktige också utan ytterligare beredning besluta, att den 
förtroendevaldes uppdrag ska återkallas enligt 4 kap 9 § KL. 

 
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas 
inom denna tid, ska detta och vad som har framkommit vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

 
Motion eller annat ärende som ska prövas av fullmäktige och som 
inkommer mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden 
eller på dennes uppdrag fullmäktiges sekreterare remittera till 
styrelsen för beredning. Den remitterade motionen anmäls på 
nästkommande sammanträde till både fullmäktige och styrelse. 

 
Eventuell debatt kring motionen sker när motionen beretts och inte 
när den anmäls. 
Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller 
annat ärende som inte remitterats med stöd av bestämmelserna i 
sjätte stycket. 

 
Kommunfullmäktige bör inte ha mer än en större föredragning per 
sammanträde. 

 
Återredovisning från § 37 
nämnderna 
6 kap 5 § KL Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för 

nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. 
Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds 
reglemente. 

 
Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende 
som har beretts av annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 
Kommunstyrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om 
inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort 
det. 

 
Prövning av ansvars- § 38 
frihet och anmärkning 
5 kap 24 och 32 § KL Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och 

ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
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Valberedning § 39 
 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 
fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

 
Valberedningen består av det antal ledamöter och ersättare, som 
fullmäktige bestämmer. 

 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att 
vara ledamöter. 

 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval. 

 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning. 

 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 
Revisorernas budget § 40  

Fullmäktiges presidium ska upprätta förslag till budget för 
revisorernas verksamhet. 

 

Protokoll § 41 
5 kap 69 § KL 
8 kap 12 § KL Vid sammanträdena skrivs protokoll på ordförandens ansvar. 

Protokollet redovisar vilka ledamöter och ersättare som har 
tjänstgjort, och vilka ärenden som fullmäktige har handlagt. 

 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska 
justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla. 

 
Tillkännagivandet får inte tas bort före klagotidens utgång enligt 
13 kap 5 § KL. 

 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet 
som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har 
lett. 

 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige 
justerar den. 
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Reservation § 42 
4 kap 27 § KL 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock 
lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag 
beslutet fattades. 

 
Expediering och § 43 
publicering 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och 
personer som berörs av besluten i protokollet. 

 
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid 
tillställas hela protokollet. 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar 
fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i 
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 
§ 44 

 
Protokollet ska utöver de i 8 kap 12 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande på anslagstavlan även inom samma tid publiceras 
på kommunens webbplats. 

 
Sekreterare § 45 

 
Kommunsekreteraren tjänstgör som sekreterare vid fullmäktiges 
sammanträden, om ej annat påkallas av omständigheterna. 

 
Proportionella val § 46 

 
Under förutsättning som anges nedan ska följande val vara 
proportionella: 
1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
2. val av revisorer och revisorsersättare, 
3. val av ledamöter och ersättare i styrelser för aktiebolag, 

ekonomiska föreningar eller stiftelser eller revisorer och 
revisorsersättare som ska granska en sådan styrelses 
förvaltning 

 
Ett val ska vara proportionellt om det begärs av minst det antal 
ledamöter som motsvarar den kvot som man får om man dividerar 
antalet närvarande ledamöter med summan av det antal personer 
som valet avser plus 1. 
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Om kvoten då blir ett decimaltal ska den avrundas till närmast 
högre hela tal. 

 
Om förfarandet vid ett sådant val finns det särskilda föreskrifter. 

 
 

FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR 
 

Val § 47 
 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
fullmäktige för den löpande mandatperioden fyra ordinarie 
fullmäktigeberedningar. 

 
Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer 
styrelsen och övriga nämnder. 

 
§ 48 

 
Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i 
beredningarna. 

 
Valbara till fullmäktigeberedningarna är fullmäktigeledamöter 
eller andra kandidater som partierna nominerar. 

 
Bland ledamöterna i beredningen väljer fullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för den tid som de 
har valts till ledamöter. Beredningsledarna utses bland 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

 
Fasta beredningar § 49 

 
De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, 
Välfärdsberedningen, Ekonomi/personalberedningen och 
beredningen för Miljö- och fysisk planering. 

 
Beredning § 50 

 
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige 
beslutar att överlämna till beredningen. 

 
En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 
uppgiftsområde. 

 
§ 51 

 
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom 
kommunen som hör till fullmäktigeberedningens uppgiftsområde 
och hos fullmäktige göra de framställningar som 
fullmäktigeberedningen finner påkallade. 
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§ 52 
 

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och 
anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs 
för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
§ 53 

 
Fullmäktige får tillsätta ett eller flera tillfälliga 
fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 
behandling av en viss fråga. 

 
Tillfällig beredning § 54 

 
Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och 
ersättare i en tillfällig beredning samt mandattiden för denna. 

 
Regelverk § 55 

 
För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.  
 
Det som sägs om deltagande på distans i första stycket i § 5 a 
gäller i tillämpliga delar även för beredningarna. 
 

 
Beredningsledares § 56 
frånvaro 

Om beredningsledaren är frånvarande för en tid kortare än två 
månader ansvarar vice beredningsledare för att beredningen kallas 
till möten, att rapportering av arvoden sker och för 
ordförandeskapet på mötena. Inget extra arvode utgår. 

 
Skulle beredningsledaren inte kunna fullfölja sitt uppdrag under en 
tid som överstiger två månader upphör årsarvodet för 
beredningsledaren och det utbetalas istället till vice 
beredningsledaren som fullföljer uppdraget till dess att 
beredningsledaren återigen kan fullfölja uppdraget, eller nyval 
sker. 
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REGLER FÖR 
ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND I STENUNGSUNDS 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

1. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor på kommunfullmäktige. 
 

2. Frågorna får ställas till fullmäktiges ledamöter, ordföranden och vice ordförandena i 
kommunens styrelse/nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer, 
beredningsledare och tjänstemän. 

 
3. Kommunfullmäktiges ordförande tillsammans med kommunstyrelsens presidium avgör 

vem som ska besvara frågan. 
 

4. När ett kommunfullmäktigesammanträde tillkännages och annonseras i ortstidning finns 
ska alltid information om allmänhetens frågestund finnas med. 

 
5. Allmänhetens frågestund hålls i början på varje fullmäktigesammanträde. 

 
6. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

 
7. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs 
för att lämna upplysningar. 

 
8. Frågeställaren ska vara kommuninvånare och mantalsskriven i kommunen. 

 
9. Frågan ska vara skriftlig, undertecknad och inlämnad till kommunhuset senast en vecka 

före sammanträdet. Frågan får kompletteras med muntliga följdfrågor på sammanträdet. 
 

10. Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden. 
 

11. Om två eller flera personer ställt samma fråga får frågorna besvaras samtidigt. 
 

12. Fråga ska kunna besvaras kortfattat. 
 

13. Frågeställaren ska läsa upp frågan i samband med frågestunden. Frågeställaren avgör 
själv om frågan ska framföras från talarstolen eller längre bak i salen, med en mikrofon. 
Frågeställarens taletid är begränsad till maximalt tre minuter. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/852
2022-09-28

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Upphävande av riktlinjer för samspelet mellan politik och 
förvaltning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning.   
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har utvärderat befintliga riktlinjer för samspelet mellan politik och 
förvaltning.  
Demokratiberedningens slutsats är att dokumentet inte är nödvändigt, utan snarare kan bidra 
till att skapa konfliktytor där sådana inte funnits tidigare.   
Demokratiberedningen föreslår att riktlinjerna upphävs. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har ingen påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-28 
Riktlinjer för samspelet mellan politik och förvaltning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/852
2022-09-28

 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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REVIDERING ARVODESREGLEMENTET 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 220608 om en ny politisk organisation för att åstadkomma 
en effektivare styrning av den kommunala verksamheten.   
Den politiska majoriteten avser att ytterligare tydliggöra KSO:s och utskottens roll 
innebärande att ordförandeskapet i utskotten inte nödvändigtvis helt knyts till 
Kommunstyrelsens presidium. Mot denna bakgrund föreslås en revidering av 
arvodesreglementet.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige beslutar att revidera bilaga 1, 1 § årsarvoden och begränsade 
årsarvoden enligt vad som framkommer i skrivelsen från Socialdemokraterna och 
Moderaterna.  
 
Förslag på ändringar av bilaga 1, 1 § årsarvoden och begränsade årsarvoden 
 
Bilaga 1 
1 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden  
(Procentsatsen anger procent av riksdagsmannaarvodet 2022) 
 
Uppdrag Procent Arvode per 

månad 
Förutsättningar 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges ordförande 32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf. 16 % 11 440 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf. 16 % 11 440 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Beredningsledare 5 % 3 575 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen. 

Vice beredningsledare 2,5 % 1 788 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ordförande 100 % 71 500 kr Erhåller inte ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 70 % 50 050 kr Erhåller inte ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 

Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande/oppositionsråd 

80 % 57 200 kr Erhåller inte ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 

Personal- och ekonomiutskottet 

Ordföranden i personal- och 
ekonomiutskottet är kommunalråd eller 
KS 1:e vice ordförande 

32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i KS. 
Årsarvode utgår inte om uppdraget 
innehas av kommunalrådet eller KS 1:e 
vice ordförande.   

Vice ordförande i personal- och 
ekonomiutskottet är någon från 
oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

Allmänna utskottet 

Ordföranden i allmänna utskottet är 
kommunalråd eller KS 1:e vice 
ordförande 

32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar i 
KS. 
Årsarvode utgår inte om uppdraget 
innehas av kommunalrådet eller KS 1:e 
vice ordförande.   

Vice ordförande i allmänna utskottet är 
någon från oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

Välfärdsutskottet 

Ordföranden i Välfärdsutskottet är 
kommunalråd eller KS 1:e vice 
ordförande 

32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 
Årsarvode utgår inte om uppdraget 
innehas av kommunalrådet eller KS 1:e 
vice ordförande.   

Vice ordföranden i Välfärdsutskottet 
är någon från oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

Uppdrag Procent Arvode per 
månad 

Förutsättningar 

Sociala myndighetsnämnden 
Ordförande i sociala myndighetsnämnden 25 % 17 875 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden. 

Vice ordförande i sociala 
myndighetsnämnden 

12,5 % 8 938 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden. 

Tekniska myndighetsnämnden 
Ordförande i tekniska 
myndighetsnämnden 

20 % 14 300 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

Vice ordförande i 
tekniska 
myndighetsnämnden 

10 % 7 150 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

Revisionen 
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Ordförande i Revisionen 15 % 10 725 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget. 

Revisor 10 % 7 150 kr Erhåller inte 
sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala 
fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget 

Överförmyndarnämnden 

Ordförande 5 % 3 575 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode 

Vice ordförande 2,5 % 1 788 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode 

Valnämnd 

Ordförande Valnämnd (valår) 4 % 2 860 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Ordförande Valnämnd (EU-val) 2,4 % 1 716 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

1:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 430 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnd 

2:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 430 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för valnämnden 

1:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 858 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för valnämnden 

2:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 858 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Ordförande Valnämnd (ej valår) 0,8 % 572 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Förtroendevalda utan årsarvode och 
övriga medverkande vid valförrättning 
och röstsammanräkning i samband 
med 
allmänna val 

  Beslutas av kommunstyrelsen 
efter förslag från Valnämnden 
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Protokoll nr 4. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Tisdagen den 13 september 

2022, kl 14:00-14:10 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
Vice ordförande Lennart Svensson L 
 Kjell Stahre ST 
 Mats Gjertz M 
 Jesper Lundblad C 

 
Närvarande ersättare 

 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Sanida Okanovic S 
 Anna-Karin Vernberg M 

 
Närvarande tjänstemän 

VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 

 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Mats Gjertz valdes till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Ekonomi, delårsrapport 

Resultatet redovisades t o m augusti följer enligt plan.  

Comfact Signature Referensnummer: 1451981458



   

§ 5 Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp 

§ 6 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

 

 

 

Justeras  Protokollförare 

 

 

  

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 

 

  

Mats Gjertz   

 

 

  

 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1451981459
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Anteckningar från nämnddialog med överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum: 2022-09-07 

Tid: 11.00 – 11.30 

Plats: Teams 

 

Representanter från kommunstyrelsen 

Olof Lundberg (S), ordförande  

Linda-Maria Hermansson, förste vice ordförande  

Maria Renfors (M), andre vice ordförande  

 

Representanter från tekniska myndighetsnämnden 

Claes Ohlson (S), nämndens ordförande 

 

Tjänstepersoner 

Kicki Nordberg, kommundirektör 

Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 

Helena Maxon, administrativ chef 
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Dagordning 

 

1 Kommunstyrelsens ordförande hälsar välkommen 

Olof Lundberg (S) hälsar välkommen. 

 

 

2 Information om kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt upplägg på uppsikten  

Marcus informerar om kommunstyrelsens uppdrag, kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

och upplägget på uppsiktsplikten i Stenungsunds kommun.  

 

 

3 Frågor till nämndens presidium utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

Ändamålsenlig verksamhet  

Nämnden följer det som kommunfullmäktige har beslutat om genom exempelvis 

reglemente och intern kontroll. Bedömningen är att nämnden inte gör avsteg från 

styrdokument.  

 

Nämnden informerar om att handläggningstiden inte alltid mäts. Nämnden har dock 

beslutat om en prioriteringsordning och riktlinjer för när handläggning ska påbörjas. 

 

Nämnden informerat om att JO har uttalat att granskning av årsräkningar inte bör 

överstiga 7 månader. Nämnden kan inte leva upp till detta år 2021 på grund av 

pandemin och att verksamheten hade nyanställda. För år 2022 är nämnden efter i sin 

handläggning, vilket huvudsakligen beror på att ny personal. Dessutom har 

lagändringar lett till ökad administration, vilket har en negativ påverkan. Nämnden 

ser över sitt arbetssätt och har i budgetsammanhang lyft behovet av att utöka med en 

årsarbetare i verksamheten.   

 

 

4 Information från kommunstyrelsen till nämnden 

Kommunstyrelsens presidium har ingen särskild information till nämnden.  

 

 

5 Information från nämnden till kommunstyrelsen 

Nämnden informerar om att det är svårt att rekrytera ställföreträdare till svåra 

uppdrag. Det förekommer att nämnden vänder sig till tingsrätten om att 

godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra. Det förekommer också att nämnden 

rekryterar ställföreträdare från avstånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

462



 

 Anteckningar 

 Nämnddialog 

                   2022-09-07 

  

 

463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



 

 Protokoll 
 Kommunala rådet för funktionshindrade           
                   2022-09-16 

  
 
 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
 
Sammanträdesdatum: 2022-09-16 
Tid: 10:00-12:00 
Plats: Skeppet 
 
Ledamöter 
Melisa Nilsson (S), ordförande 
Inga-Britt Johansson (Dems), vice ordförande 
Lisbeth Svensson (L), ersätter Maria Renfors (M)  
Lisbeth Olofsson (PSO) 
Gunilla Johansson (REM) 
Bo Lindgren (DHR) 
Kay Lithander (Neuroförb) 
 
Ersättare 
Ulla Andersson (DHR) 
Eva-Lena Skog (Neuroförb) 
 
Övriga närvarande  
Anders Haag, verksamhetschef funktionshinder 
Camilla Svensson, verksamhetschef infrastruktur 
Caroline Eriksson, verksamhetschef vård och omsorg 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare 
 
 
 
 
 
 
…………………………. ..…………………………   
Melisa Nilsson (S) Inga-Britt Johansson (Dems) Maja Liisa Odelius 
ordförande justerare sekreterare 
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Ärende 
 
 
  

1 Mötets öppnande och upprop 
 

 
 

  

2 Val av justerare 
Justering sker fredag 23 september. Inga-Britt Johansson (Dems) 
väljs till justerare. 
 
 

   

3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Ingen har några frågor eller något särskilt att lyfta gällande 
föregående mötesprotokoll.  
 

   

4 Information från funktionshinderverksamheten  
Verksamhetschef Anders Haag informerar.  

• Sommaren 2022  
Analys pågår om hur sommaren förlöpt, över lag har den 
varit bra.  

• Rekryteringen inför sommaren  
Initialt, i januari, saknades det 87 medarbetare. I juni 
saknades det 8 medarbetare. 
Funktionshinderverksamheten tog hjälp av 
bemanningsenheten för att arbeta med rekryteringen, 
vilket fungerade väl. 
Generellt är det svårt att hitta medarbetare med rätt 
kompetens, därför är det en utmaning att nå upp till full 
vikariestyrka.  

   

5 Information om ändrade riktlinjer för färdtjänst 
Verksamhetschef infrastruktur, Camilla Svensson, informerar. 
 
Riktlinjer för färdtjänst infördes 2009, och har reviderats i 
omgångar. Riktlinjerna beskriver vem som kan ansöka om 
färdtjänst, vad som krävs för att bli beviljad enligt gällande 
lagstiftning samt hur länge tillståndet gäller. 
Kommunfullmäktige tog beslut den 8 juni 2022 om att ändra 
riktlinjerna, genom att rätten till färdtjänstresor med särskilt 
tillstånd, till och från arbete och studier, upphör. 
Beslutet om de nya riktlinjerna är överklagat till 
förvaltningsrätten, som ej har avgjort ärendet än. 
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Resor till och från daglig verksamhets enligt LSS och SOL har 
inte påverkats av den nu genomförda revideringen av riktlinjerna.  
 
Funktionsnedsatta med behov av färdtjänst kan ansöka om 
merkostnadsersättning hos Försäkringskassan. 
Möjlighet till bidrag för anpassning av bil finns, samt att dra av 
resor på skattedeklaration likt övriga som pendlar. 
 
Ordförande Melisa Nilsson (S) gör medskicket att verksamheten 
bör ta fram ett lättillgängligt informationsmaterial för personer i 
behov av färdtjänst. 
 

6 Information om projektet SEE – minska ensamhet bland 
äldre 
Verksamhetschef vård och omsorg, Caroline Eriksson, informerar 
om projektet SEE. Projektets mål och syfte är att arbeta 
förebyggande för att öka hälsa och välbefinnande hos äldre 
genom att minska den ofrivilliga ensamheten. 
 
Exempel på aktiviteter som ingår i projektet är: 
 

• Träffpunkt/mötesplatser - tisdag och onsdag klockan 10-
12. 

• Samtalsbänk –tisdagar klockan 13-14 (Fregatten). 
• Hembesök.  
• Samtal –telefonsamtal, enskilda samtal fysiskt. 
• Volontärverksamhet uppstart 1/6, 3-4 stycken.  
• Livsberättarkurs, september (hittills 7 anmälda). 
• Unga (Feriearbetare) stötta äldre med teknik (under 

sommaren). 
• Chi-ball& sitt-gympa start 16/6.  

 
Kontaktuppgifter till projektet SEE: 
Telefonnumret är 0702-87 23 66, telefontiden är klockan 8-10 
samt 14-15, tisdagar och onsdagar. 
Man kan mejla personalen som arbetar med projektet på 
projekt.see@stenungsund.se. 
 

   

7 Information om simhallen 
Funktionshinderrådet har under en längre tid diskuterat och haft 
synpunkter på simhallen. Funktionshinderrådet fick aktuell 
information om simhallen på mötet 20 maj, av Enhetschef Idrott 
Anläggning (Anna Falck). Vid mötet berördes bland annat 
garantitiden för simhallen. Garantitiden innebär att försiktighet 
bör vidtas gällande vissa ingrepp/ändringar av simhallen (till 
exempelvis omklädningsrum och golv). Detta eftersom 
leverantören kan avsäga sig ansvaret vid eventuella uppkomna 
skador i fastigheten. Garantitiden löper ut mars 2023. 
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Funktionshinderrådet beslutade att, till nästa sammanträde, få 
svar på vilka av följande brister/synpunkter som kan åtgärdas 
inom snar framtid, med hänsyn till garantitiden: 

- Nedslitet ledstråk. 
- Bänk vid duschen. 
- Vattenpölar på golvet i basun (dvs. vatten rinner inte bort 

som det ska). 
- Skyltprogram som fungerar även för synskadade. 
- Trångt i omklädningsrummen och att det saknas 

avskildhet. Möjligheten att ta bort en skåpsenhet i 
omklädningsrum för att skapa ytterligare utrymme. 

- Handtag i duschutrymmen. 
- Behov av ytterligare handikappanpassade toaletter i 

anslutning till duschar och simhall/varmbassäng. 
- För de mindre omklädningsrummen önskas avskildhet 

män/kvinnor, tillgänglighet till skåp (rullstol) och 
sittutrymme 
 
Övriga önskemål som funktionshinderrådet lyft vid 
tidigare tillfällen: 

- Ledare i rehab (även vattengympa rehab). 
- Möjlighet att ta med ledarhund in i simhallen. 

 
Funktionshinderrådets arbetsutskott besökte Stenungsund arena 
den 2 september 2022. Dialog fördes med samordnare samt 
enhetschef Idrott och Anläggning och rundvandring gjordes i 
omklädningsrum samt simhall.  
Sekreterare läser upp verksamhetens svar på samtliga synpunkter. 
Minnesanteckningarna från rundvandringen kommer att skickas 
till samtliga i rådet efter sammanträdet.  
 
Funktionshinderrådet vill även undersöka möjligheten till 
rehabledare i simbassäng fortsatt, då den resursen funnits 
tidigare.  
 

8 Information från föreningarna representerade i 
funktionshinderrådet 
Laget runt om vad som är på gång. 
 
Lisbeth Olofsson – Informerar om pågående omorganisation 
inom Psoriasisförbundet.   
 
Inga-Britt Johansson – Demensförbundet fortsätter driva frågan 
om anhörigstöd och bemanningen på demensboendena i 
kommunen. I övrigt anordnar föreningen aktiviteter, som till 
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 exempelvis taktil massage. 
 
Gunilla Johansson – Styrelsen för Reumatikerförbundet 
Stenungsund kommer att finnas på plats i kulturhuset Fregatten 
på internationella reumatikerdagen 12 oktober, klockan 11:00-
13:00, för diskussion och information. Det kommer att bjudas på 
fika. 
 
Kay Lithander – Neuroförbundet kaprifol planerar olika 
medlemsaktiviteter, som till exempelvis att gå på musikalen 
Cabaret och anordna julbord.  
 
Bo Lindgren – Tipsar samtliga i rådet om DHR:s 
medlemstidning. Ulla Andersson berättar att föreningen nyligen 
har gjort en utflykt och planerar för julmys med jultallrik. 
 

9 Övriga frågor 
Ordförande Melisa Nilsson (S) informerar om den fortsatta 
behandlingen av ärende gällande anhörigstöd, som initierades 
genom en skrivelse från Demensförbundet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2022 att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan för hur 
anhörigstödet ska utformas i Stenungsund kommun. 
Handlingsplanen ska återredovisas till kommunstyrelsen 28 
november. Efter det kommer rådet att få uppdaterad information i 
ärendet. 
 
 

   

10 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för dagens möte och önskar alla en trevlig 
helg. Nästa möte för funktionshinderrådet är den 25 november. 
Varmt välkomna! 
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Rundvandring på Stenungsund arena, simhallen 
2 september 2022 
 

Närvarande: Melisa Nilsson (S), Inga-Britt Johansson (Dems), Bo Lindgren (DHR), Anna Falck 
(enhetschef Idrott och anläggning), David Stevic (samordnare), Per Jönsson (samordnare) och 
Maja-Liisa Odelius (sekreterare). 
Tid: 09:00-11:00 

 
Mötet inleds med att arbetsutskottet har beredning inför funktionshinderrådets möte 16 september. 
Därefter ansluter sig Anna Falck till mötet och dialog förs om de synpunkter som 
funktionshinderrådet har framfört. Mötet avslutas med en gemensam rundvandring 
(funktionshinderrådets arbetsutskott samt personal på arenan) i omklädningsrum rehab, 
rehabsim, simhall samt omklädningsrum dam och herr. 

 

Funktionshinderrådet synpunkter från mötet 20 maj med svar/kommentarer från arenan: 
 
 

Hala golv 
Vattenansamlingar i simhall och bastu som ger risk att halka. 

 
Simhall: Entreprenören har delvis åtgärdat genom att sätta in ny brunn i gången mellan 
undervisningsbassängen och varmvattenbassängen. Där var det ett för dåligt fall. 

 
Bastu: Framför allt i herrarnas bastu samlas vatten på golvet. Det beror på att det kastas vatten 
på aggregaten. I andra simhallar har man valt att sätta upp förbudsskyltar om detta. Enhetschef 
Idrott Anläggning har pratat med byggherren (det kommunala bostadsbolaget 
Stenungsundshem) och fått information om att fallet, det vill säga lutningen, av golv i 
våtutrymmen inte får lov att vara lika stora i offentliga utrymmen eftersom det i sig orsakar ökad 
risk för att halka. 
I det här läget har arenan valt att inte sätta upp förbud för att kasta vatten på aggregaten utan 
kommer i stället testa ett medel, en sorts beläggning, att lägga på klinkergolvet som ska 
minimera halkrisken. Detta kommer att testas under hösten och utvärderas. 
Bedömningen har gjorts att matta inte är ett bra alternativ, då det kan öka snubbelrisken. 

 
Ledstråken / taktil skyltning 
Ledstråken leder idag in till receptionen där personalen ska kunna hjälpa till att ledsaga vidare. 
Däremot finns inget ledstråk längre än så. 

 
Synskadades riksförbund har haft synpunkter på att ledstråket inte är tillräckligt bra. Kommunen 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post Giro Org nr 
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(Stenungsundshem) har dock fått ett godkänt tillgänglighetsintyg som intygar att fastigheten 
uppfyller de krav som ställs enligt Boverkets byggregler (BFS 2017-5-BBR-25). Ledstråket är 
enligt dem inte slitet, det har inte slipats ur mer stråk än vad som syns nu. Verksamheten har 
kravställt Stenungsundshem att se till att borra ut stråket lite, så snart som möjligt. Det finns idag 
ingen tidsplan på detta, men verksamheten driver på frågan. Åtgärden bör kunna rymmas inom 
verksamhetens budget. 

 
Frågan om en taktil tavla i entrén har varit uppe för diskussion, men har inte tagits vidare då det 
bedömts att den bör hänga ihop med utökade ledstråk (resonemang har förts med sakkunniga i 
branschen som menar att man måste ha ledstråk kopplade till den taktila tavlan). 
Verksamheten har i dagsläget inget sådant uppdrag eller budget för att göra om och utöka dessa, 
men kommer att initiera ett arbete för att se vad det kostar med en uppgradering och lyfta det 
som ett förslag från verksamheten i kommande budgetprocesser. 

 

Träning i rehab 
Gympa för rehab är inget kommunalt uppdrag, utan faller inom regionens ansvarsområde. 

 

Trångt i omklädningsrum 
Före detta driftssamordnare vid Stenungsund arena nämnde på funktionshinderrådets möte 
våren 2021 att viss ombyggnad eventuellt skulle göras för att skapa mer plats i 
omklädningsrummen. Han hade tankar om att ta bort ett par rader med skåp för att skapa mer 
utrymme. Nu har det gjorts en konsekvensanalys, att tappa så många skåp skulle påverka 
tillgänglighetsfrågan på så sätt att färre personer kan komma in i simhallen. Framför allt under 
helger och kvällar skulle det bli fullt snabbt. 

 

Bänkar i omklädningsrum 
De bänkar som finns är mellan skåpen. Det är tyvärr för trångt för att sätta upp bänkar invid 
duscharna. Däremot ska den möjligheten kunna finnas i rehab-omklädningsrummen. 

 

Ledarhund 
Frågan om att ta med ledarhund in i simhallen lyftes på funktionshinderrådets förra möte. 
Ledarhund har företräde framför allergi. Andra simhallar har löst det genom att hunden får 
stanna i ett angränsande rum, även för hundens bästa att slippa den varma miljön. Arenans 
samordnare tar gärna en direktkontakt med en representant/den som vill boka ett möte för att 
hitta bästa möjliga lösning utifrån verksamhetens lokaliteter och förutsättningar. 
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Övriga frågor som uppkom i samband med rundvandringen, med svar/kommentarer: 
 
 

Omklädningsrum rehab 
Krokar kommer att sättas upp inne i skåpen så att man kan nå när man sitter i rullstol. 
Krokar på väggen lyftes som förslag men kommer inte åtgärdas under garantitiden (med 
anledning av åverkan i kakel i våtutrymme) 
Omställning av dörr som öppnas snabbt ska justeras snarast. 

 

Trängsel i samband med simskola 
Verksamheten kontaktar S77 (simklubben Stenungsund) för att se hur man bättre kan 
disponera omklädningsrummen. Idag har man utgått från deras önskemål. 

 

Anpassning av höjd på toalettstol i wc i simhallens korridor 
Verksamheten undersöker om det finns någon hybridmodell som gör att den fungerar 
både för äldre/funktionsvarierade och barn. 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  

              2022-09-09 kl. 08.30-12.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande   

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Lennart Svensson 

Torbjörn Spaak 

Claes Olsson 

Michael Ernfors 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Suppleant 

 

    

Övriga Andreas Bergstrand 

Thomas Dahl 

Anders Rollings 

Svante Lahti 

Lennart Skoglund 

Förvaltningschef 

Projektchef 

Marknadschef 

VD 

Personalrepresentant 

 

    

    

Delges Ingela Lovehammer 

Håkan Hermansson 

 

Suppleant 

Suppleant 

 

 

     

    

    

    

    

    

    

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 16 september 2022. Justering av punkten 6  

förrättas av Claes Olsson jämte Michael Ernfors.  

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade att: 
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- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 4. Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      fastställa dagordningen. 

 

§5. Revidering av delegation för firmateckning 

Då bolaget anställt ny personal föreslås ändringar i delegationen för 

firmateckning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anta föreslagen delegationsordning (bilaga 2) 

 

§6. Upphandling/investering Hasselhöjden kv1 och kv2  

Ordförande samt vice ordförande meddelar Jäv och lämnar sammanträdet under 

denna punkt. 

 

Tjänstgörande suppleanter för denna punkt är Michael Ernfors samt Claes 

Olsson.   

 

Till att föra ordet vid denna punkt föreslås och utses Lennart Svensson i 

ordförandes ställe.  

 

Andreas Söder från kommunens upphandlingsenhet deltog vid denna punkt och 

redogjorde för kommunens upphandlingsprocess för styrelsen. Lennart Svensson 

begär ordet och föreslår att bolaget arbetar fram en kommunikationsplan 

gällande hur upphandlingen gått till för att på ett bra sätt kunna möta frågor 

från media och medborgare.    

 

Ett förslag till investeringsram om totalt 150 miljoner kronor för projektet 

lämnades av bolagets ledning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsramen 

 

 

§7. Redovisning av styrelsens arbetsordning 

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand.  
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Styrelsen beslutade att: 

 

- anta föreslagen revidering av styrelsens arbetsordning (bilaga 2) 

 

§8. Anställning av ekonomichef 

Efter förevarande rekryteringsprocess förslås styrelsen att anställa Maria 

Härström som ny ekonomichef. VD Svante Lahti har deltagit i 

rekryteringsprocessen.   

   

Styrelsen beslutade att: 

 

- anställa Maria Härström som ny ekonomichef. 

 

§9. VD-rapport 

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand jämte Svante Lahti. 

 

- notera informationen till protokollet. 

 

 

§10. Info Ekonomi 

Ärendet föredrogs av Andreas Bergstrand som presenterade tertialbokslut samt 

prognos 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 

 

§11. Info marknad/uthyrning 

Punkten föredrogs av Anders Rollings. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 

- ge ledningen i uppdrag att redovisa ett upplägg för hur vi hanterar 

bostadskön samt statistiken för denna. Detta uppdrag redovisas på 

styrelsemöte i oktober.  

 

§12. Info Förvaltning 

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 
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§13. Info Projekt 

Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- notera informationen till protokollet.  

 

§14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

 

§15. Mötet avslutades 

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Anders Rollings 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare punkterna 1-5 samt 7-15 

  ………………………… 

  Lennart Svensson 

 

Justerare punkt 6  …………………………. 

  Claes Olsson 

 

Justerare punkt 6  ………………………….. 

  Michael Ernfors 
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  Antagen vid styrelsemöte  2022-09-09 

Sidan 1 

STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION 
 

A. ARBETSORDNING 
 
 
1. ALLMÄNT 

Arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan 

styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende 

ekonomisk rapportering till styrelsen för Stenungsundshem AB 

(enligt aktiebolagslagen 8 kap 4,5,6 och 7 §§, i dess lydelse fr om 

den 1 januari 2005). 

 

Styrelsen i Stenungsundshem AB har upprättat denna 

arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och 

ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement till 

aktiebolagslagens bestämmelser; bolagets bolagsordning och 

ägardirektiv. 

 

Arbetsordningen har ursprungligen antagits av 

Stenungsundshems styrelse 990610 och skall årligen ses över och 

antagas på nytt, vid styrelsens första ordinarie sammanträde. 

 

Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje 

styrelseledamot och styrelsesuppleant, verkställande direktör och 

bolagets revisorer. 

 

 

2. STYRELSENS SAMMANKOMSTER 
 
2.1 Tid och plats för styrelsemöten 

Tid och plats för styrelsemöten fastställes av styrelsens ordförande 

och verkställande direktören i samråd, med beaktande av vad som 

beslutats vid konstituerande möte. 

 
2.2 Konstituerande styrelsemöte 

Omedelbart efter ordinarie bolagsstämma skall styrelsen hålla 

konstituerande sammanträde varefter följande ärenden skall 

förekomma: 

• Konfirmera fullmäktiges val av ordförande 

• Konfirmera fullmäktiges val av vice ordförande 

• Besluta hur protokollsjusterare utses 

• Utse firmatecknare 

• Fastställ datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa 

ordinarie bolagsstämma 
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- 2 - 

2.3 Ordinarie styrelsemöten 
 
2.3.1 Antal styrelsemöten 

Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla 6 

möten per kalenderår. 

 
2.3.2 Återkommande ärenden 

Vid varje ordinarie styrelsemöte skall följande ärenden behandlas: 

• Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll 

• Verkställande direktörens rapport avseende; 

-     aktuella frågor 

- affärsläget 

- uthyrningsrapport 

- framtidsutsikter 

- ekonomisk rapport enligt fastställt schema 

- finansiell rapport enligt fastställt schema 

• Övriga förekommande frågor som enligt B 1.2 nedan skall 

underställas styrelsen för beslut 

 

2.3.3 Årsredovisning 

Vid styrelsemöte under årets första två månader skall, utöver ovan 

angivna återkommande föredragningspunkter, särskilt behandlas: 

 

• Godkännande av årsredovisning 

• Förslag till vinstdisposition 

• Genomgång av revisionsrapport 

• Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma 

 
2.3.4 Utvärdering 

Vidare skall vid styrelsens sammanträden i juni respektive 

december varje år förekomma: 

• Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner med 

genomgång och fastställande av arbetsordning jämte 

instruktioner för VD avseende ekonomisk rapportering.  

• Utvärdering av verkställande direktörens prestationer jämfört 

med fastställda lång- och kortsiktiga mål.  

 

2.3.5 Budget 

Senast vid styrelsemöte i oktober skall beslut fattas om budget för 

nästkommande år. 
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2.3.6 Årsarbetsplan 

För styrelsearbetet gäller följande årsarbetsplan: 

 

September/Oktober Budget för nästkommande år fastställs  

(Internat två dagar) Start på affärsplanearbetet 

  Strategiska frågor 

 

November  Fastställande av affärsplan,  

 

December  Utvärdering av VDs arbete och mål för VD 

 

Februari  Bokslut och årsredovisning 

 

April  Studiebesök 

(Temadag)  Möte med revisor och lekmannarevisor 

 

Juni  Utvärdering av styrelsearbetet 

Ev. justering av arbetsordning 

Planering för kommande arbetsår 

Budgetförutsättningar 

 
2.4 Extra möten 

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till 

ordinarie styrelsemöte kan styrelsemöte hållas vid andra tillfällen. 

 

Styrelsemöten kan hållas per telefon eller digitalt. Beslut fattade i 

sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt enligt A 2.6 

nedan. 

 

Styrelsemöten kan likaså avhållas per capsulam, varvid protokoll 

innefattande förslag till beslut dokumenteras och därefter 

cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna samt till 

suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie 

styrelseledamöterna. En förutsättning för avhållande av möte i 

denna ordning är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut 

som fattas. 

 
2.5 Kallelse och underlag 

Till styrelsemötena skall samtliga ordinarie styrelseledamöter och 

suppleanter kallas (se 2.8). Kallelse med dagordning och skriftligt 

underlag för beslut och rapporter skall utsändas digitalt av 

styrelsens ordförande senast en (1) vecka före styrelsemötet och i 

vart fall vara styrelseledamöterna tillhanda den sista vardagen 

före den helg som infaller närmast före sammanträdet. 
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Verkställande direktören skall senast två (2) veckor före det att 

styrelsemöte skall hållas, avge förslag till dagordning till 

beredningen. Denna består av styrelsens ordförande och vice 

ordförande. 

 

Om ärende måste avgöras före nästkommande ordinarie 

sammanträde, på sätt som anges under punkten A 2.4 ovan, skall 

styrelsens ordförande, om möjligt tillställa styrelsens ledamöter 

skriftligt underlag med förslag till beslut två (2) dagar före det 

extra styrelsemötet. 

 
2.6 Protokoll 

Ordföranden svarar för att det vid varje styrelsemöte föres 

protokoll av styrelsens sekreterare (VD). Protokoll skall ange: 

• Fattade beslut 

• Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha 

varit av betydelse för beslutet 

• Diskussionen vid mötet i erforderliga delar 

 

Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras 

digitalt snarast möjligt efter upprättandet av den som varit 

ordförande vid mötet och den person som utsetts härtill. Det 

åligger den verkställande direktören att tillse att kopior av 

protokollen med bilagor tillställes samtliga ledamöter efter 

justering. 

 

2.7 Ordförande för styrelsemöten 

Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande, eller vid 

förfall för denna, styrelsens vice ordförande. Skulle både styrelsens 

ordförande och vice ordförande ha förfall, skall mötet ledas av den 

av fullmäktige utsedda ledamot som varit längst medlem av 

styrelsen. 

 
2.8 Suppleanter 

De av fullmäktige utsedda suppleanterna kallas till styrelsemöten. 

Underlag till beslut, rapporter samt dagordning skall alltid 

tillställas suppleant.  

 

Vid förfall för ordinarie styrelseledamot skall de av fullmäktige 

valda suppleanterna inträda i följande ordning: 

 

  M/L <= M <= Kd, respektive 

  S/V/St <= S <= C <= S 

 

Det ankommer på styrelseledamot som har förfall att anmäla detta 

till ordföranden eller VD. 
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För det fall suppleant är närvarande vid styrelsemöte, skall detta 

antecknas i protokollet. Såväl av fullmäktige vald suppleant som 

arbetstagarsuppleant skall alltid tillställas protokoll efter 

justering i enlighet med punkten A 2.6 ovan. 

 

2.9 Revisorsrapport 

Bolagets auktoriserade revisor skall vara närvarande vid 

styrelsemöten så snart så behövs för bedömning av bolagets 

ställning och en gång om året.  

 

 
3 ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 

 
3.1 Ordföranden 

Det åligger styrelsens ordförande att: 

 

• Genom kontakter med verkställande direktören följa 

utvecklingen i  

Bolaget 

• Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens 

försorg fortlöpande får den information som behövs för att 

kunna följa Stenungsundshems ställning, ekonomiska 

planering och utveckling 

• Samråda med verkställande direktören i strategiska frågor 

• Vara ordförande på styrelsemötena samt godkänna dagordning 

för och kalla till dessa 

• Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med 

bestämmelser i bolagsordning och aktiebolagslagen 

 
3.2 Styrelseledamöterna 

Inga särskilda arbetsområden har uppdelats mellan 

styrelseledamöterna. 

 

3.3 Beredningsmöten 

Ordföranden och vice ordföranden bereder styrelsens ärenden. 
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4 ÖVRIGT 

 
4.1 Sekretess 

All information som lämnas till styrelsens ledamöter angående 

bolagets angelägenheter och som ej offentliggjorts skall behandlas 

som strikt konfidentiell och får icke avslöjas för tredje person. 

 

Som kommunalt bolag skall vi iaktta bestämmelserna om 

offentlighet och sekretess. All information som lämnas till 

styrelsens ledamöter och alla dokument som rör styrelsens arbete 

skall vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas 

av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD. Beslut om 

offentliggörande av styrelsebeslut skall fattas av styrelsens 

ordförande i samråd med bolagets VD. Beslut skall signeras av 

ordförande och VD.  

 
4.2 Pressmeddelande 

Eventuellt offentliggörande av styrelsebeslut skall handhas av 

verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. 

Samtliga press-meddelanden skall tillställas styrelseledamöterna 

oh suppleanter med e-post eller snabbaste sätt i samband med 

publicering. 
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B. INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING  
 
 
1. STYRELSEN 
 

1.1 Allmänt 

  

1.1.1 Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören 

fullgör sina åligganden. 

 

1.1.2 Styrelsen skall tillse att Bolagets organisation är ändamålsenlig, 

varför styrelsen fortlöpande skall utvärdera Bolagets 

handläggningsrutiner, riktlinjer för upptagande av lån samt 

förvaltning och placering av Bolagets medel. 

 

1.1.3 Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policys och 

strategiska planer för Bolaget samt fortlöpande övervaka såväl 

efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från verkställande 

direktören (jfr B 2.5 nedan), blir föremål för uppdatering och 

översyn.  

 
1.2 Frågor underställda styrelsen 
 

Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden 

för beslut: 

 

1.2.1 a Beslut om investeringar utanför antagen budget  
 

1.2.1 b Beslut om investeringar inom antagen budget överstigande en (1) 

miljon kronor 
  

1.2.2  Förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar. Styrelsen skall 

besluta godkänna förvärv eller avyttring av bolag eller rörelse och 

befullmäktiga verkställande direktören att inom angivna ramar 

genomföra transaktionen och underteckna erforderliga handlingar 
 

1.2.3 Bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag  
 

1.2.4 Teckning, köp eller försäljning av aktier  
 

1.2.5 Upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och borgen 

utöver vad som delegerats enligt finanspolicy och särskild 

delegationsordning 
 

1.2.6     Anställning eller uppsägning av befattningshavare direkt 

underställda VD (ledande befattningshavare) 
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1.2.7     Beslut utöver avtal om löner eller andra anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare 
 

1.2.8     Ställande av säkerhet för annan person eller annat företag  

 

1.2.9     Handel med valutor, ränteinstrument eller derivat därav 
 

1.2.10   Avtal om köp eller försäljning av fast egendom 
 

1.2.11 Genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring 

eller  försäkringsskydd 
 

1.2.12 Ingående av i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande 

ett värde överstigande en (1) miljon kronor eller uppsägning av 

sådana avtal 
 

1.2.13 Ingående av i Bolagets verksamhet ovanliga avtal eller 

uppsägning av sådana avtal 
 

1.2.14 Undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett 

värde överstigande en (1) miljon kronor 
 

1.2.15 Ingående eller uppsägning av avtal mellan Bolaget och Bolagets 

ägare eller  ägaren närstående fysisk eller juridisk person eller 

avtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare i Bolaget (ej 

hyresavtal) 
 

1.2.16 Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av 

tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol  
 

1.2.17  Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse. 

Beslut som tagits av verkställande direktören inom angiven ram 

enligt  B 1.2.1 - 5, 1.2.9, 1.2.12 och 1.2.14 ovan skall rapporteras 

till styrelsen vid närmast följande möte. 

 
 

2. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
 

2.1 Styrelsearbete 
 

2.1.1 Verkställande direktören skall ta fram erforderligt informations- 

och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina 

åläggande sådana de angivits under punkterna A 2.5 och 2.6 ovan. 
 

2.1.2  Verkställande direktören skall fullgöra uppgift som föredragande 

och därvid avge motiverade förslag till beslut. Verkställande 

direktören äger, där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som 
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föredragande i enskilt ärende till annan person underställd 

verkställande direktören. 
 

2.1.3 VD är sekreterare i styrelsen. 

 
2.2 Rapportering  

 Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter och 

suppleanter löpande tillställs information som behövs för att följa 

Bolagets ställning,  

likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin 

rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i 

enlighet med vad som angivits under punkterna C 1.2 och 1.3 

nedan.  
 

 
2.3 Övrigt 

 Verkställande direktören ansvarar för att förpliktelse, avtal eller 

annan rättshandling som Bolaget ingår eller företar blir 

dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid 

med svenska eller utländska tvingande författningar, däri 

inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande 

regelsystem. Verkställande direktören skall vidare övervaka 

efterlevnaden av de målsättningar, policys och strategiska planer 

för Bolaget som styrelsen fastställt samt tillse att sådana 

målsättningar, policys och planer vid behov underställs styrelsen 

för uppdatering eller översyn. 
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C. EKONOMISK RAPPORTERING 

 

 
1. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 

 
1.1 Allmänt 

 Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter och 

suppleanter löpande erhåller rapportering om utvecklingen av 

Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets ställning 

och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom 

exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för Bolaget 

viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan 

obeståndssituation hos viktigare kund hos Bolaget, samt då behov 

föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens 

ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att 

styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.  
 

 

1.2 Ordinarie styrelsemöten 

 Verkställande direktören är såsom angivits under punkten B 2.1.1 

ovan, ansvarig för att förbereda och inför styrelsen framlägga 

ekonomisk och finansiell rapport vid varje styrelsemöte. 
 

 Ekonomisk rapport skall innehålla: 

 

• Utfall och budget för berörd period ackumulerat för innevarande år 

jämfört med ackumulerat utfall motsvarande period föregående år 

• Prognos jämfört med budget för helår, tertial prognos 

• Jämförelse med rullande tolvmånadersperiod, där så är lämpligt. 

 

 Ekonomisk rapport skall avse: 

 

• Uthyrningsstatistik  

• Resultat   

• Investeringar 

• Utfall av investeringar 

• Planerat underhållsarbete överstigande 500 tkr 

• Totala beloppet av utelöpande lån och garantier 

• Finansrapporter 

• Summan av utestående borgens- och andra ansvarsförbindelser 

• Balansräkning för ställningen vid slutet av månad och tertial 

• Relevanta nyckeltal, såsom kvarboende, flyttfrekvens etc 

• Värdering av fastighetsbeståndet 
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1.3 Särskild rapportering 

 Verkställande direktören skall tillställa styrelsens ledamöter följande 

särskilda rapporter: 

 

(a) Senast i månaden oktober före ägardialogen, dock senast en (1) 

vecka före ordinarie styrelsemöte jfr punkten A 2.3.5, förslag till; 

▪ Resultatbudget för närmaste räkenskapsår 

▪ Investeringsbudget med ramar för investeringar för närmaste 

räkenskapsår. 

 

(b) Senast två (2) månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock 

i tid före berört styrelsemöte, jfr punkten A 2.5, förslag till årsre-

dovisning för det tilländalupna räkenskapsåret. 
 

 

2. Revisorernas rapport 

 Styrelsen skall vid minst ett möte årligen behandla revisorernas 

rapport. Av rapporten bör bl a framgå huruvida Bolagets organisation 

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets 

ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande 

sätt. 

 

_________________________________ 
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 VD-instruktion vid Stenungsundshem AB 
 

Styrelsen för Stenungsundshem AB meddelar med denna instruktion 

riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören (VD) för 

utövande av den löpande förvaltningen samt VDs uppgifter för 

styrelsearbetet i övrigt. 

 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den 

verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt 

ägarens direktiv samt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

 

Ansvar 

Leda och utveckla Stenungsundshem AB enligt styrelsens beslut och 

intentioner samt handha den löpande förvaltningen enligt denna 

instruktion. 

 

Uppgifter 

1. Genomföra styrelsens beslut 

 

2. Utforma verksamhetsplaner och budgets för styrelsens 

beslut såsom: 

- projekt 

- drift 

- investeringar 

- resultat per kostnadsställe och totalt 

 

3. Fortlöpande informera styrelsen och tillse att relevant 

rapportering sker kontinuerligt om verksamheten, 

företagets ekonomiska ställning mm 

 

4. Tillse att bolagets organisation motsvarar situationens 

krav 

 

5. Att bolaget följer aktuella lagar och förordningar 

 

6. Ansvara för företagets marknadsföring 

 

7. Tillse att goda kontakter upprätthålles med kunder, 

leverantörer, fackliga organisationer och kommunen 

 

8. VD är sekreterare i styrelsen för Stenungsundshem AB 

 

 

Befogenhet 

VD får fatta alla beslut som krävs för att effektivt förverkliga av 

styrelsen fastställda planer och riktlinjer samt leda företagets 

operativa verksamhet och fatta beslut enligt Aktiebolagslagen kap 8 

§ 29. 
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                   Delegation på firmateckning 
                   (Beslutad på styrelsemöte 2022-09-09)  
 
 
                       Revidering av företagets delegationsrätt 

 
                          Styrelsen beslutar 
 

att reverser, skuldebrev och förbindelser i samband med omplacering av lån, omskrivning av 
reverser på befintliga lån, samt nedanstående handlingar får tecknas av Förvaltningschef 
Andreas Bergstrand pers.nr (721110-4877) och VD Svante Lahti pers.nr (660330-8518) två 
i förening.    
 

att VD Svante Lahti och Förvaltningschef Andreas Bergstrand får var för sig för företagets 
räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning (även byte av kreditgivare). 
 

att hyreskontrakt för affärs- och kontorslokaler undertecknas av VD. 
 

att hyreskontrakt för bostäder tecknas av Åsa Brantebäck, Anne-Lie Fred och Anders Rollings, 
två i förening. 
 

att hyreskontrakt för förråd, garage och bilplatser tecknas av Åsa Brantebäck, Anne-Lie Fred 
och Anders Rollings, var för sig. 
 

att hyresredovisningar, vräkningsansökningar och liknande ärenden ställda till tingsrätt, 
länsstyrelse, kronofogde och övriga myndigheter undertecknas av Marika Skeppsdal           
eller Pia Rohdin var för sig. 
 

att ansökningar i fastighetsärenden till myndigheter undertecknas av firmatecknare eller av 
Andreas Bergstrand och Thomas Dahl två i förening. 
 

att anvisningar på bolagets bank eller postgiroväxlar, kvitteringar eller överlåtelser av till 
bolagets ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas av firmatecknare, Marika 
Skeppsdal och Johanna Bergstrand, två i förening. 
 

att kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt undertecknas av Pia Rohdin, Marika 
Skeppsdal och Johanna Bergstrand, två i förening. 
 

att fullmakt lämnas till Anders Rollings eller Andreas Bergstrand att vara ombud i Svea Hovrätt, 
tingsrätt eller i hyresnämnd. 
 

att VD Svante Lahti pers.nr (660330-8518) och Förvaltningschef Andreas Bergstrand pers.nr 
(721110-4877) får företräda oss gentemot våra banker och vidta alla åtgärder som anges 
nedan samt att i samband därmed två i förening underteckna alla därtill hörande handlingar: 
- Teckna avtal om betalnings- och kommunikationstjänster, 
- Att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller på annat sätt ta del av 
information om vårt engagemang hos banken och beordra överföringar och betalningar samt 
för det fall att banken kräver att särskilt fullmakt för detta ändamål utfärdas, utfärda sådan 
med sig själva som befullmäktigad, samt 
- Ge fullmakt för viss person att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller 
på annat sätt ta del av information om vårt uppdrag hos banken och att beordra överföringar 
och betalningar. 
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1 
 

Protokoll från extra styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundsbaden 

              2022-10-05 kl. 8.30-9.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande   

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Lennart Svensson 

Torbjörn Spaak 

Claes Olsson 

Michael Ernfors 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Suppleant 

 

    

Övriga Andreas Bergstrand 

Thomas Dahl 

Anders Rollings 

Svante Lahti 

Lennart Skoglund 

Förvaltningschef 

Projektchef 

Marknadschef 

VD 

Personalrepresentant 

 

    

    

Delges Ingela Lovehammer 

Håkan Hermansson 

 

Suppleant 

Suppleant 

 

 

     

    

    

  

    

  

    

§ 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 7 oktober 2022.  

 

§ 3. Beslut gällande lokalvård i egen regi 

Svante Lahti presenterade ett projekt som innebär att lokalvården i en 

del av beståndet kan drivas i egen regi.  
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2 
 

Styrelsen beslutade att: 

 

- Notera informationen 

- Ge företagsledningen i uppdrag att avbryta den pågående upphandlingen 

av ny städentreprenör för ny uppdelning av områden 

- Bordlägga beslutsfrågan till styrelsemötet som äger rum den 14 Oktober 

 

§ 4. Mötet avslutades 

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Anders Rollings 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare  ………………………… 

  Helena Nävergårdh 
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Protokoll 2022-09-13  

Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Tisdagen den 13 

september 2022, kl 14:10-16:00 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 
 
 
 
 
 
Närvarande ordinarie ledamöter 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
 Lennart Svensson  L 
 Kjell Stahre ST 
 Mats Gjertz  M 
 Jesper Lundblad C 

 
Närvarande ersättare 

 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Sanida Okanovic S 
 Anna-Karin Vernberg M 

 
Närvarande tjänstemän 

VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordförande 
informerar om ny punkt som tas upp under ekonomi, ordförandebeslut. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Mats Gjertz som justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Föregående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.  
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§ 4. VD har ordet  

Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 

Antal tillbud: 1 st. Antal olycksfall: 0 st. 

Sjuktal tom 2022-04-30 

Andel sjukfrånvaro: 2,11 %. Frånvarotimmar: 216 timmar. 

Producerad energi tom mars 
Abonnerad effekt                43 920 kW                      
Antal anläggningar              1 425 st 
Producerad energi              61 930 MWh 
Restvärme                            92,6 % 

Vd informerar 
1. Anslutning – Ytterligare 4 st förtätnings villor ska anslutas sept-okt.  
2. Munkeröd Kärr – Projektering av gemensam ledningsdragning med VA pågår. 

3. Ledningsutbyggnad Ucklumsvägen- Stamledning har förlängts med ca 100 m. 

4.  Ucklumsvägen 8 – Lastbilstvätten är ansluten och ska driftsättas i oktober.  

5. Hallernaskolan-Ny högstadieskola (7–9) byggs i Hallerna. Inkoppling sker efter oktober och skolan 
skall vara klar 2023. 

6. Kristinedal 3 – LSS Boende. Inkoppling sker i november 

7. Upphandling inom mark och schaktarbeten är i klar. 

8. Sociala medier – Uppstart av Facebook, Instagram och LinkedIn pågår.   

 

§ 5. Delårsrapport, ordförandebeslut Beslut 

Ordförandebeslut den 25 augusti. 

Efter att presidiet behandlat frågan om nytt energipris och samtalat med övriga ordinarie 
styrelsemedlemmar per telefon fattar Ordföranden för Stenungsunds Energi & Miljö AB (orgnr: 556601–
1895) beslut om förändrat energipris till kund, från 30 till 45 öre/kWh (37,5 till 56.25 öre/kWh inkl. 
moms). Förändringen gäller från och med 1 november 2022.  

Delårsrapport  

Redovisades och visar på ett positivt resultat på 983 tkr. 
Försäljning av energi är stabil och följer budget. Försäljning av varor och tjänster ökar och vi ser en ökad 
efterfrågan på anslutning av villor till vårt nät Vår bedömning är att det är direkt kopplat till de höga 
elpriserna 
Kostnaderna för produktionen ökar på grund av kraftigt höjda priser på el och biogas.   

Från och med 1; a november höjer vi energipriset till kund med 15 öre/kWh exkl. moms. Totalt ger detta 
en höjning för kunden med ca 25% för deras kostnad för fjärrvärme. Höjningen sker med anledning av de 
ökade produktionskostnaderna och prognostiseras att öka intäkterna för energi med 3 mkr. 

Prognosen för helåret visar ett resultat på 1,3 mkr. Dock är kostnaderna för produktionen osäker och 
svårbedömd på grund av omvärldsläget vilket kan kraftigt påverka resultatet. 
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§ 6. Stora Höga 

Vd informerar om reviderad ledningssträckning. Kompletterande fältundersökning pågår. Nästa steg är 
avstämning med kommunen. Därefter arbeta fram ett förfrågningsunderlag, gå ut och prata med 
markägare innan upphandling och beslut kan tas 

 

§ 7. Solcellsutredning Beslut 
 

Solcellspark 
Stenungsunds Energi har fått i uppdrag av våra ägare att bygga solcellsparker på mark som Stenungsunds 
kommun äger men inte utnyttjar. Återkommande möten med kommunen och sakkunniga har hållits. 
Vi har valt ut 3 markområden och Vattenfall som är nätägare ser det möjligt att ansluta dessa. 
 
Förslag till beslut 
Att gå vidare med detta projekt genom att teckna Intentionsavtal med Stenungsunds Kommun och 
Stenungsundshem AB för respektive markområden. 
Att efter ingångna intentionsavtal starta upp processen med Anmälan om samråd 

1. Intentionsavtal/avsiktsförklaring 
Intentionsavtalet bör tydliggöra vad marken skall användas till, arrende eller ev. köp, kostnad i           
samband med detta, tidsplan. 

2. Anmälan om Samråd 
Anmälan för åtgärder i naturmiljö skall göras till Länsstyrelsen. Anmälan är kostnadsfri med 
kostnader för framtagande av underlag och inventeringar av exempelvis biotopskyddade objekt 
kan uppstå. 

 
Styrelsen beslutade att gå vidare med detta projekt genom att teckna Intentionsavtal med Stenungsunds 
Kommun och Stenungsundshem AB för respektive markområden. 
Att efter ingångna intentionsavtal starta upp processen med Anmälan om samråd 

 

§ 8. Prismodellen Beslut 

Ny Prismodell 
Utredning och projektering av ny prismodell har pågått under två års tid. Målsättningen har bland annat 
varit att den nya prismodellen skall vara:  
 
• Intäktsneutral för hela kollektivet i förhållande till nuvarande prismodell  
• Tekniskt möjlig: Bolagets system för mätinsamling och debitering ska klara av prismodellen  
• Stabil: Prismodellen skall minimera varierande resultat p.g.a. framtida vädervariationer  
• Accepterad: Den skall vara enkel att kommunicera till kunderna  
• Att kunden får en mer rättvis och kostnadsriktig prissättning där verksamhetens fasta och rörliga 
kostnader återspeglas i prismodellen på ett tydligare sätt.  
• Att kundens fjärrvärmekostnader baseras på verkligt behov och fjärrvärmeanvändning.  
 
Förslag till beslut  
Att ny prismodell införs från och med 2023-01-01 enligt punkt 3 i bifogad rapport ”NY PRISMODELL FÖR 
FJÄRRVÄRME I STENUNGSUND” Dokument -ID 210320-5 
 
Styrelsen beslutade att ny prismodell införs från och med 2023-01-01 enligt punkt 3 i bifogad rapport ”NY 
PRISMODELL FÖR FJÄRRVÄRME I STENUNGSUND” Dokument -ID 210320-5 
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§ 9. Förutsättningar budget 2023  

Förutsättningar 

RÖRELSENS INTÄKTER 

• Försäljning fjärrvärme                   -Oförändrat 

• Försäljning varor och tjänster      -Ökande 

• Anslutningsavgifter                        -Oförändrat 

 

RÖRELSENS KOSTNADER 

PRODUKTION 

• Restvärme                                          +5 % 

• Träpellets                                           +40% 

• Utsläppsrätter                                   Ökande       

• Elkostnader                                       Ökande 

• Naturgas / Olja                                  Ökande 
 

ÖVRIGA 

• Underhåll                                             -Oförändrat 

• Avskrivningar                                       -Oförändrat 

• Räntekostnader                                   -Ökande 

• Personal                                                -Oförändrat 

• Investeringar 

 

 

§ 10. Övrigt 

Inga övriga frågor diskuterades. 

 

§ 11. Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avklarat 

 

Justeras  Protokollförare 

   

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 
 

  

Mats Gjertz   
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1 BAKGRUND 
Mer än hälften av landets fjärrvärmebolag hade för bara några år sedan en prismodell som var 

helt eller nästan helt relaterad till kundens energiförbrukning och därmed i praktiken var helt 

rörlig. Stenungsunds Energi tillhör denna skara fjärrvärmeföretag. 

En stor andel av kundernas fjärrvärmepris består av effektpriset. Effekten ska motsvara det 

maximala behovet av värme kunden behöver när det är som kallast. Men kundernas 

effektvärden baseras inte på något uppmätt värde vilket medför att en del betalar för mycket 

och en del för lite för den kapacitet man har behov av. 

I Stenungsund finns ett stort överskott av värme sommartid från de leverantörer Stenungsunds 

Energi köper värme ifrån. Denna värme är dock relativt dyr vilket kan medföra att kunderna 

installerar andra värmekällor som reducerar fjärrvärmebehovet då det finns ett överskott i 

systemet. Fjärrvärmepriset bör därför sänkas kraftigt sommartid för att i första hand 

nyttiggöra restvärmen som annars inte kan tillgodogöras. 

En ny prismodell ska utformas så att den uppmuntrar fjärrvärmekunderna till att göra ”rätt” 

besparingsåtgärder, dvs. de som gynnar fjärrvärmesystemet som helhet. Därigenom fås en 

stabilitet i verksamheten och en långsiktigt god lönsamhet. 

 

2 BEFINTLIG PRISMODELL 
Nuvarande prismodell saknar fasta komponenter och består av enbart effektavgift och 

energiavgift. Effektavgiften baseras på kategoritalsmetoden för bestämning av effektvärdet 

vilket är en generell metod som inte baseras på verkligt effektbehov. Energiavgiften är lika 

över hela året. 

Med denna struktur är prismodellen mycket sparvänlig då kundernas besparingsåtgärder 

direkt påverkar värmekostnaden. Den enklaste och billigaste metoden för en fjärrvärmekund 

att sänka sina uppvärmningskostnader i dag är att installera en luftvärmepump som hjälper till 

med uppvärmningen under vår, sommar och höst. Men under denna tid på året finns i 

Stenungsund ett överskott på industriell restvärme som saknar alternativ användning. 

Prismodellen bör i stället uppmuntra till besparingar vintertid då restvärmeöverskottet är 

mindre och en störning i leveranserna från Borealis eller Perstorp innebär att Stenungsunds 

Energi måste starta dyra reservpannor. 

Stenungsunds Energis nuvarande prismodell består av en för villor och en för övriga kunder 

där båda kundkategorier betalar effektavgift och energiavgift. Ingen fast avgift finns och 

energiavgiften är lika under hela året. Priserna har varit desamma sedan 2010 och nivån hör 

till de lägsta i Sverige enligt den årliga Nils Holgerssonundersökningen som avser kostnaden 

för ett standardiserat flerbostadshus på 1 000 m² i Sveriges olika kommuner. 

Den 1 november 2022 kommer dock en prishöjning göras på energipriset. Beräkningar av 

nya prisnivåer och utfall har därför reviderats i detta beslutsunderlag jämfört med tidigare 

version daterad 2022-06-10. 
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Figur 1 .  Stenungsunds placering i Nils Holgerssonundersökningen 2021. Prishöjning 1 november 2022 har lagts till. 

 

Figur 2.  Nils Holgerssonpriset 1996 – 2021. Stenungsunds prisnivå I jämförelse med det högsta, det lägsta priset i Sverige 
samt medianvärdet. 
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Figur 3.  Stenungsunds Energis placering i Nils Holgerssonundersökningen 1996 – 2021. 268 av Sveriges 290 kommuner var 
med i undersökningen senast. Efter prishöjningen 1 november 2022 blir placeringen 18 om övriga fjärrvärmesystem behåller 
samma nivå som 2021. 
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3 UTFORMNING AV EN NY PRISMODELL 
För den nya prismodellen har följande förändringar specificerats; 

• Kundernas maxeffekt ska baseras på mätvärden i stället för att beräknas med kategori-

talsmetoden. Därmed fås en mer rättvis prissättning och kunderna uppmuntras till 

besparingsåtgärder för att minska maxbelastning under vintertid. 

• Genom att införa en fast avgift för samtliga kunder får man en mer kostnadsriktig 

prismodell 

• Den fasta avgiften medför även att kunder med större värmebehov får en liten rabatt 

jämfört med mindre kunder 

• Genom att säsongsdifferentiera energipriset ges en signal till kunderna att 

energibesparingar blir mest lönsamma om de sänker värmebehovet vintertid 

• Endast en prisstruktur kommer att användas. Det är därför inte nödvändigt att 

kategorisera kunder som villor eller övriga kunder med gränsdragningsproblem som följd 

• Den nya prismodellen medför ingen större förändring för det så kallade Nils 

Holgerssonhuset 

• Stenungsunds Energis intäkter blir ungefär desamma före och efter förändringen 

3.1 Prisstruktur 
För att uppnå en bra prisstruktur används en modell för samtliga kunder där prisnivån justeras 

för olika kundgrupper beroende på storlek mätt i effektbehov vid dimensionerande 

utetemperatur. Priskomponenterna kommer bestå av en fast avgift, en effektavgift samt 

energiavgift som varierar efter säsong. 

3.2 Fast avgift 
Den fasta avgiften har förutom att öka de fasta intäkterna till energibolaget som funktion att 

variera det specifika totalpriset i kr/MWh så att större kunder får ett något lägre medelpris 

jämfört med de mindre kunderna. 

3.3 Effektvärden 
Den abonnerade effekten som ligger till grund för debiterad effektavgift baseras i dag på det 

totala årliga värmebehovet som divideras med ett kategorital vilket ger ett effektvärde. För de 

flesta kunder med normala värmebehov är detta inget större problem, men för kunder med 

avvikande värmebehov blir detta missvisande. Kundernas effektvärden ska i stället relateras 

till deras behov under kalla vinterdagar då fjärrvärmesystemet är som mest belastat. 

3.4 Energipris 
Till skillnad från de flesta andra fjärrvärmebolag har Stenungsunds Energi en relativt konstant 

rörlig kostnad i sina restvärmeinköp från Borealis och Perstorp. Endast vid störningar hos 

leverantörerna eller vid mycket kall väderlek behöver pannor eldade med biogas eller 

naturgas tas till för att klara leveranserna. 

Energipriset bör variera efter säsong och relateras till energibolagets rörliga kostnader. I detta 

fall då den rörliga kostnaden är i princip konstant över året har sommarpriset sänkts kraftigt 
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och vinterpriset höjts en aning. Vinterpriset innebär därför att Stenungsunds Energi inte får 

full kostnadstäckning då spetsenergi i form av gaseldning krävs, men det blir ändå betydligt 

bättre kostnadsriktighet än i nuvarande prismodell. 

För fjärrvärmekunder med normal värmefördelning mellan olika månader blir 

årsmedelenergipriset 443 kr/MWh. Kunder med avvikande värmebehov kommer att få ett 

annat årsmedelpris, högre om man främst köper fjärrvärme vintertid och lägre om man har 

högre värmebehov under vår – sommar – höst. 

 

4 NY PRISMODELL 
Den nya prismodellen blir en enhetlig modell där ingen uppdelning sker efter kundtyp som i 

dag då prisnivåerna är olika för villor och övriga kunder. 

Priset består av tre komponenter; en fast avgift, en effektavgift och ett energipris. Energipriset 

varierar i sin tur beroende på säsong. Effektvärdet för varje kund baseras på uppmätt effekt, 

lämpligen dygnsmedeleffekt under december till februari och beräknas med hjälp av en 

effektsignatur. 

För att erhålla en rimlig prisnivå för kunder av olika storlek måste prismodellen delas in i 

olika storlekssegment med olika prisnivåer för den fasta avgiften och för effektavgiften. 

Energiavgiften är dock lika för alla kunder. 

Prismodellen delas in i sex storlekssegment eller prisgrupper. Om en kund förändrar sitt 

effektbehov så att den byter prisgrupp kommer dess värmekostnad inte påverkas mer än 

marginellt eftersom en förändring i det fasta priset kompenseras av en ungefär lika stor 

förändring i effektavgiften. Ett ökat effektbehov som leder till att kunden hamnar i en högre 

prisgrupp medför att det fasta priset ökar och att effektpriset minskar och tvärtom. 

Tabell 1.  Föreslagen prisstruktur för fjärrvärme. 

 

Energiavgiften blir i tre nivåer för att inte få alltför stora variationer vid månadsskiftena. Ett 

mycket lågt sommarpris signalerar att Stenungsunds Energi har ett överskott på värme under 

den perioden. 

Prisgrupp Effektintervall Fast pris kr/år Effektpris kr/kW

PG1 4 - 10 kW 1800 530

PG2 11 - 30 kW 2000 515

PG3 31 - 70 kW 3500 465

PG4 71 - 120 kW 7000 415

PG5 121 - 250 kW 13000 365

PG6 251 - kW 25000 315
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Tabell 2.  Föreslaget energipris för fjärrvärme. 

 

Jämfört med energipriset efter 1 november 2022 för befintlig prismodell blir det en höjning 

under tre månader och en sänkning under nio månader. 

 

Figur 4.  Nuvarande energipris och föreslagen säsongsindelning. 

För Nils Holgerssonhuset innebär den föreslagna prismodellen en liten sänkning av prisnivån 

jämfört med nuvarande prismodell efter 1 november 2022. 

4.1 Effektvärden 
FVB har fått tillgång till mätdata för samtliga fjärrvärmekunder i Stenungsund. De flesta visar 

mätdata för energimätaren för varje dygn, en del oftare, men flera har färre mätvärden. För 

samtliga har medeleffekter beräknats mellan varje avläsning och dessa har relaterats till 
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2022. På så sätt har ett effektvärde beräknats som ett effektbehov vid en utetemperatur av  

-11,9 °C, vilket visas i Figur 5. Temperaturen -11,9 °C har valts då det är Boverkets 

dimensionerande utetemperatur för tre dygn i Stenungsund. 

 

Figur 5.  Medeleffekter och utetemperatur för kund 0006 vintern 2021 – 2022. Effektbehov 46 kW vid -11,9 °C. 

Det finns dock kunder som saknar ett tydligt samband mellan effektuttag och utetemperatur. 

Det kan vara kunder som använder värme i någon industriprocess eller kompletterar 

fjärrvärmen med någon annan uppvärmning. För dessa kunder kan man i stället välja ett 

effektvärde utefter det högst uppmätta effektuttaget under föregående vinter. Nedanstående 

figur visar mätvärden från en sådan kund. 

För att skilja ut vilka kunder som ska beräknas utifrån maxeffektvärden anges en nivå på 

korrelationskoefficienten, dvs. hur väl mätvärdena samlas till en trendlinje (R² värdet i 

figuren). 

 

Figur 6.  Medeleffekter och utetemperatur för kund 7115 vintern 2021 – 2022. 
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Dessa beräkningar av effektvärden för samtliga kunder finns som funktion i Elvirasystemet 

som används som mätvärdesinsamlingssystem av Stenungsunds Energi. Det bör därför kunna 

genomföras utan större problem. 

4.1.1 Nya kunder 
Vid nyanslutning av kunder fastställer Stenungsunds Energi effektvärdet med hänsyn till 

värmetekniska beräkningar, tidigare oljeförbrukning, uppvärmd yta eller jämförelse med 

andra kunder av samma karaktär och storlek. När Stenungsunds Energi har fått tillgång till 

uppmätt effekt vintertid justeras effektvärdet för den nya kunden. 

4.2 Införande 
Den nya prismodellen införs fr.o.m. 1 januari 2023. Information till befintliga kunder kommer 

att skickas ut senast i oktober 2022. 

Effektvärden för enskilda kunder beräknas efter varje vinter och baseras på värden uppmätta 

under december – februari. När dessa är beräknade och kvalitetskontrollerade justeras 

kundernas effektvärden vilket bör ske vid halvårsskiftet juni – juli. Alltså kommer kundernas 

effektvärden under första halvåret 2023 baseras på mätvärden december 2021 – februari 2022 

för att sedan ändras till andra halvåret 2023. 

 

5 KONSEKVENSER FÖR STENUNGSUNDS 
ENERGI 

5.1 Stenungsunds Energis intäkter 
Intäkterna har beräknats för åren 2018 – 2021 med graddagskorrigerade förbrukningar. 

Nuvarande prismodell avser energiprisnivån efter 1 november 2022 vilket har använts för 

intäktsberäkningar även för tidigare år. Värden för abonnerad effekt är baserade på uppmätta 

värden för vintern 2021 – 2022 eftersom dessa har kvalitetskontrollerats och justerats där det 

varit nödvändigt. Eftersom samma effektvärden använts under de fyra åren för samtliga 

kunder blir det ingen förändring i intäkterna för effektavgiften för de olika åren. 
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Figur 7.  Beräknade intäkter från kundkollektivet med nuvarande prismodell och med graddagskorrigerade förbrukningar 
2018 – 2021. Energiavgiften är beräknad för nivån efter 1 november 2022. 

 

Figur 8.  Beräknade intäkter från kundkollektivet med ny prismodell och med graddagskorrigerade förbrukningar 2018 – 
2021. 
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Förutom att intäkterna kommer att förändras för Stenungsunds Energi kommer sannolikt flera 

positiva konsekvenser: 

• Vid kundkontakter kan man visa på hur deras verkliga effektuttag vintertid ser ut och 

kan argumentera för hur en besparing påverkar kundens kostnader. 

• Sannolikt kommer ett flertal värmepumpar att med tiden tas bort och öka 

fjärrvärmeförsäljningen vår – sommar – höst. 

• Kunder med poolvärme kommer att gynnas kraftigt av prismodellsbytet vilket 

ytterligare ökar fjärrvärmeförsäljningen sommartid. 

 

6 KONSEKVENSER FÖR ENSKILDA KUNDER 
Enskilda kunder kommer att få förändrade kostnader beroende på hur deras värmebehov ser ut 

över året. Det innebär även att kunderna har större möjlighet att påverka sina kostnader 

genom att göra besparingsåtgärder vintertid. 

Figur 9 visar medelpriset för enskilda kunder för den gamla och den nya prismodellen med 

förbrukningen från 2021. En del enskilda kunder får relativt stora prishöjningar, men man bör 

observera att många kunder kan komma att förändra sin värmeförbrukning då prismodellen 

förändras. En anpassning till den nya prismodellen medför sannolikt att många kunder inte 

kommer att uppleva att prisnivån blir märkbart högre. 

 

Figur 9.  Beräknat medelpris för 1 200 fjärrvärmekunder med nuvarande prismodell och med föreslagen prismodell med 
2021 års förbrukningsmönster. 
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Stenungsunds Energi har många kunder med mycket låga värmebehov. Detta kan bero på att 

en del av det årliga värmebehovet tillgodoses med värmepumpar eller solfångaranläggningar. 

Med tanke på det värmeöverskott som finns i Stenungsund sommartid är det lämpligt att 

uppmuntra till att använda fjärrvärme under sommaren. Det låga energipriset sommartid bör 

innebära att en del kunder ökar sina fjärrvärmeinköp under sommaren och då sjunker även 

deras årliga medelpris. 

 

7 PRISJUSTERINGAR 
Justeringar av prisnivåer kan ske varje år, förslagsvis vid årsskiftet. 

Vid förändringar av effektpris och fast avgift är det viktigt att dessa görs samordnat. De 

nuvarande nivåerna är beräknade utifrån att enskilda kunder inte ska få en stor prisförändring 

om de byter prisgrupp efter ett justerat effektvärde. Om en kund får ett ökat effektbehov höjs 

den fasta avgiften samtidigt som effektavgiften sänks i ungefär motsvarande grad. 

Om Stenungsunds Energi avser att ändra prisnivån för den fasta avgiften och för 

effektavgiften bör detta göras med en lika stor procentuell förändring för båda och för 

samtliga prisgrupper för att inte orsaka störningar mellan olika prisgrupper. 

Energipriset kan däremot justeras oberoende av övriga priskomponenter. 
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Som Sveriges ledande energikonsult har vi en arbetsmodell 
som ökar effektiviteten, reducerar kostnaderna och minskar 
koldioxidutsläppen.  
   Våra kunder, privata som offentliga, återfinns inom 
sektorer som energi, fastighet och industri. Alla kunder är 
olika och alla uppdrag är unika. Behoven, kraven och 
önskemålen styrs av de lokala förutsättningarna.  
 

Men ett är gemensamt. Och det är vår försorg om helheten, 
vår förmåga att med smart teknik skapa hållbara och 
samordnande lösningar – tekniskt, ekonomiskt och 
miljömässigt. 
   Vi kallar det Energilösningar i kubik. Det är ingenting för alla 
men det är allt för våra kunder. Välkommen till FVB, Sveriges 
ledande energikonsultbolag.  
 

Läs mer på www.fvb.se 
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                   Delegation på firmateckning 
                   (Beslutad på styrelsemöte 2022-09-09)  
 
 
                       Revidering av företagets delegationsrätt 


 
                          Styrelsen beslutar 
 


att reverser, skuldebrev och förbindelser i samband med omplacering av lån, omskrivning av 
reverser på befintliga lån, samt nedanstående handlingar får tecknas av Förvaltningschef 
Andreas Bergstrand pers.nr (721110-4877) och VD Svante Lahti pers.nr (660330-8518) två 
i förening.    
 


att VD Svante Lahti och Förvaltningschef Andreas Bergstrand får var för sig för företagets 
räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning (även byte av kreditgivare). 
 


att hyreskontrakt för affärs- och kontorslokaler undertecknas av VD. 
 


att hyreskontrakt för bostäder tecknas av Åsa Brantebäck, Anne-Lie Fred och Anders Rollings, 
två i förening. 
 


att hyreskontrakt för förråd, garage och bilplatser tecknas av Åsa Brantebäck, Anne-Lie Fred 
och Anders Rollings, var för sig. 
 


att hyresredovisningar, vräkningsansökningar och liknande ärenden ställda till tingsrätt, 
länsstyrelse, kronofogde och övriga myndigheter undertecknas av Marika Skeppsdal           
eller Pia Rohdin var för sig. 
 


att ansökningar i fastighetsärenden till myndigheter undertecknas av firmatecknare eller av 
Andreas Bergstrand och Thomas Dahl två i förening. 
 


att anvisningar på bolagets bank eller postgiroväxlar, kvitteringar eller överlåtelser av till 
bolagets ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas av firmatecknare, Marika 
Skeppsdal och Johanna Bergstrand, två i förening. 
 


att kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt undertecknas av Pia Rohdin, Marika 
Skeppsdal och Johanna Bergstrand, två i förening. 
 


att fullmakt lämnas till Anders Rollings eller Andreas Bergstrand att vara ombud i Svea Hovrätt, 
tingsrätt eller i hyresnämnd. 
 


att VD Svante Lahti pers.nr (660330-8518) och Förvaltningschef Andreas Bergstrand pers.nr 
(721110-4877) får företräda oss gentemot våra banker och vidta alla åtgärder som anges 
nedan samt att i samband därmed två i förening underteckna alla därtill hörande handlingar: 
- Teckna avtal om betalnings- och kommunikationstjänster, 
- Att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller på annat sätt ta del av 
information om vårt engagemang hos banken och beordra överföringar och betalningar samt 
för det fall att banken kräver att särskilt fullmakt för detta ändamål utfärdas, utfärda sådan 
med sig själva som befullmäktigad, samt 
- Ge fullmakt för viss person att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller 
på annat sätt ta del av information om vårt uppdrag hos banken och att beordra överföringar 
och betalningar. 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  


              2022-09-09 kl. 08.30-12.00 


 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Helena Nävergårdh Vice ordförande   


 Gunnar Pettersson 


Bo Karlsson 


Lennart Svensson 


Torbjörn Spaak 


Claes Olsson 


Michael Ernfors 


Ledamot 


Ledamot 


Ledamot 


Suppleant 


Suppleant 


Suppleant 


 


    


Övriga Andreas Bergstrand 


Thomas Dahl 


Anders Rollings 


Svante Lahti 


Lennart Skoglund 


Förvaltningschef 


Projektchef 


Marknadschef 


VD 


Personalrepresentant 


 


    


    


Delges Ingela Lovehammer 


Håkan Hermansson 


 


Suppleant 


Suppleant 


 


 


     


    


    


    


    


    


    


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§ 2. Val av justerare 


Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 16 september 2022. Justering av punkten 6  


förrättas av Claes Olsson jämte Michael Ernfors.  


 


§ 3. Föregående mötesprotokoll 


 


Styrelsen beslutade att: 
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- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 


 


§ 4. Godkännande av dagordning 


Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


-      fastställa dagordningen. 


 


§5. Revidering av delegation för firmateckning 


Då bolaget anställt ny personal föreslås ändringar i delegationen för 


firmateckning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- anta föreslagen delegationsordning (bilaga 2) 


 


§6. Upphandling/investering Hasselhöjden kv1 och kv2  


Ordförande samt vice ordförande meddelar Jäv och lämnar sammanträdet under 


denna punkt. 


 


Tjänstgörande suppleanter för denna punkt är Michael Ernfors samt Claes 


Olsson.   


 


Till att föra ordet vid denna punkt föreslås och utses Lennart Svensson i 


ordförandes ställe.  


 


Andreas Söder från kommunens upphandlingsenhet deltog vid denna punkt och 


redogjorde för kommunens upphandlingsprocess för styrelsen. Lennart Svensson 


begär ordet och föreslår att bolaget arbetar fram en kommunikationsplan 


gällande hur upphandlingen gått till för att på ett bra sätt kunna möta frågor 


från media och medborgare.    


 


Ett förslag till investeringsram om totalt 150 miljoner kronor för projektet 


lämnades av bolagets ledning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsramen 


 


 


§7. Redovisning av styrelsens arbetsordning 


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand.  
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Styrelsen beslutade att: 


 


- anta föreslagen revidering av styrelsens arbetsordning (bilaga 2) 


 


§8. Anställning av ekonomichef 


Efter förevarande rekryteringsprocess förslås styrelsen att anställa Maria 


Härström som ny ekonomichef. VD Svante Lahti har deltagit i 


rekryteringsprocessen.   


   


Styrelsen beslutade att: 


 


- anställa Maria Härström som ny ekonomichef. 


 


§9. VD-rapport 


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand jämte Svante Lahti. 


 


- notera informationen till protokollet. 


 


 


§10. Info Ekonomi 


Ärendet föredrogs av Andreas Bergstrand som presenterade tertialbokslut samt 


prognos 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 


 


§11. Info marknad/uthyrning 


Punkten föredrogs av Anders Rollings. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 


- ge ledningen i uppdrag att redovisa ett upplägg för hur vi hanterar 


bostadskön samt statistiken för denna. Detta uppdrag redovisas på 


styrelsemöte i oktober.  


 


§12. Info Förvaltning 


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 
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§13. Info Projekt 


Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- notera informationen till protokollet.  


 


§14. Övriga frågor 


Inga övriga frågor anmälda. 


 


§15. Mötet avslutades 


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 


 


 


 


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Anders Rollings 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare punkterna 1-5 samt 7-15 


  ………………………… 


  Lennart Svensson 


 


Justerare punkt 6  …………………………. 


  Claes Olsson 


 


Justerare punkt 6  ………………………….. 


  Michael Ernfors 


 














Föreningsstadgar  
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§ 1  Föreningens namn, säte och organisation 


Föreningens namn är Brottsofferjouren Fyrbodal . Föreningen 


får som underrubrik antaga annat av årsmötet godkänt namn. 


 


Föreningen, som är ideell, antas efter ansökan som medlem i 


Brottsofferjouren Sverige genom beslut av förbundsstyrelsen. 


 


Föreningen har genom styrelsebeslut rätt att med annan eller andra 


föreningar inom förbundet bilda regionförening. Sådant avtal ska 


underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 


 


§ 2  Föreningens ändamål och ansvar 


Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har: 


 


att genom stödpersoner, vittnesstödjare och anställd personal ge 


stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen och 


anhöriga. 


 


att bistå såväl brottsoffer som vittnen inför och vid 


domstolsförhandlingar. 


 


att vid brottsoffers önskemål delta vid medling som stöd, och 


 


att i övrigt verka enligt de minimikrav som fastställts av 


Förbundsstämman. 


 


Föreningen har vidare: 


 


att verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända. 


 


att verka för att kunskap om brottsoffers och vittnens situation 


sprids och upprätthålls. 


 


att i övrigt verka för brottsförebyggande åtgärder. 


 


Föreningen ansvarar för: 


 


att verksamma stödpersoner och vittnesstödjare, som ska vara 


medlemmar i föreningen, har genomgått av Brottsofferjouren Sverige 


rekommenderad utbildning  samt att de erhåller av förbundskansliet 


utfärdat stödpersons-/vittnesstödsbevis, 


att jourens anställda personal har genomgått av Brottsofferjouren 


Sverige rekommenderad utbildning, 
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att jourens styrelse och övriga förtroendevalda, som ska vara 


medlemmar i föreningen, tagit del av en introduktion om föreningens 


ändamål och syfte och fått en grundläggande förståelse för 


stödarbetet, 


 


att samtliga aktiva med uppdrag inom jouren ska avge skriftligt 


tystnadslöfte och uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret innan de 


tillträder sitt första uppdrag inom jouren, och att jouren tillser att 


aktiva uppvisar utdrag ur belastningsregistret med som längst 5 års 


mellanrum. 


 


§ 3  Medlemskap 


Medlem i föreningen är enskild person, som betalat beslutad 


medlemsavgift, godkänts och registrerats som medlem. Juridisk 


person kan erhålla associerat medlemskap innebärande att denne har 


yttrande- och förslagsrätt vid föreningens årsmöte, dock inte rösträtt. 


 


Medlem som trots påminnelse under föregående kalenderår inte 


betalat beslutad medlemsavgift, avförs ur medlemsregistret och 


därigenom upphör medlemskapet med omedelbar verkan. 


 


Medlem, som skadar föreningens eller förbundets anseende, 


motverkar deras syften eller bryter mot deras stadgar kan uteslutas 


ur föreningen. 


 


Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse, sedan den det 


gäller beretts tillfälle att yttra sig. Uteslutningsbeslutet träder ikraft 


omedelbart. Anser den som uteslutits att ärendet inte handlagts på 


ett formellt korrekt sätt kan beslutet såvitt gäller handläggningen 


överklagas till förbundsstyrelsen. En överklagandeskrivelse ska ha 


kommit in till förbundsstyrelsen inom tre veckor från beslutsdagen. 


 


§ 4  Föreningens beslutande organ 


Föreningens årsmöte 


Föreningens styrelse 


Eventuellt arbetsutskott 


 


§ 5  Årsmöte 


Föreningens årsmöte, som är högsta beslutande organ, ska hållas 


senast den 31 mars på tid och plats som föreningsstyrelsen beslutar. 


Dispens för annan årsmötestidpunkt ska begäras från 


förbundsstyrelsen.  
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Personlig kallelse ska vara utsänd senast två veckor före årsmötet till 


alla medlemmar i föreningen. Verksamhetsberättelse bör vara 


bifogad. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget ska 


finnas tillgängliga senast två veckor innan årsmötet. 


 


Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller då minst en 


tredjedel av medlemmarna begär det. Revisorerna kan, om deras 


granskning föranleder det, skriftligen med angivande av skäl kräva 


att styrelsen ska utlysa extra årsmöte. Efterkommes inte detta inom 


två veckor kan revisorerna utlysa extra årsmöte. Sådant årsmöte kan 


endast behandla - förutom punkterna 1-4 och 19 i § 6 – den eller de 


frågor, som föranlett sammankallandet. 


 


Personlig kallelse ska vara utsänd senast två veckor före det extra 


årsmötet till alla medlemmar i föreningen. 


 


Rösträtt vid årsmöte har den, som godkänts och registrerats som 


medlem och betalat medlemsavgift föregående kalenderår eller som 


ny medlem betalat medlemsavgift, godkänts och registrerats senast 


30 dagar före årsmötet. Medlem får genom fullmakt företräda högst 


en godkänd och registrerad medlem, som betalat medlemsavgift.  


 


Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa 


stadgar. Röstning sker öppet om inte annat beslutats i viss fråga. Då 


votering begärs vid personval ska omröstning ske slutet. Vid lika 


röstetal vid öppen och sluten omröstning avgör lotten. 


 


Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av enskild medlem. 


Motionen ska vara inlämnad till styrelsen senast fyra veckor före 


årsmötet. 


 


§ 6  Ärenden vid ordinarie årsmöte 


1. Mötets öppnande. 


2. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga 


om årsmötets behöriga utlysande. 


3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 


4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare vid mötet. 


5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut. 


6. Behandling av revisorernas berättelse.  


7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 


8. Beslut om resultatdisposition. 


9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 


10. Beslut om kommande verksamhetsperiods medlemsavgifter 
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11. Beslut om innevarande verksamhetsperiods 


a) verksamhetsplan 


b) budget 


12. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen. 


13. Val av föreningsordförande. 


14. Val av övriga ledamöter i styrelsen och ersättare för dem. 


15. Val av revisorer och ersättare för dem. 


16. Val av valberedning. 


17. Val av ombud och ersättare för ombud till förbundsstämman 


(udda år). Ombud och ersättare ska vara förtroendevalda i 


föreningen. 


18. Val till regionförening (där regionförening finnes). 


a) Ledamot och ersättare för ledamot till regionförenings 


styrelse. Ledamot och ersättare ska vara ledamöter av 


lokala föreningens styrelse.  


b) Ombud och ersättare för ombud till regionföreningens 


årsmöte. Ombud och ersättare ska vara förtroendevalda i 


lokala föreningen. 


19. Behandling av inkomna motioner.  


20. Ärenden som styrelsen lägger fram för årsmötet. 


21. Avslutning. 


 


§ 7  Föreningsstyrelsen, revisorer och 


valberedning  


Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens arbete.  


 


Styrelsen ska de år det inte hålls förbundsstämma senast den 31 maj 


avge eventuella anmärkningar mot den från förbundsstyrelsen 


översända ekonomiska redovisningen avseende det föregående 


kalenderåret. 


 


Styrelsen består av ordföranden och utöver denne minst två 


ledamöter. Endast medlem är valbar till föreningsstyrelsen, 


förtroendevalda revisorer eller valberedning. 


Anställd inom Brottsofferjouren eller innehavare av annan jämförbar 


position är ej valbar till något av nämnda förtroendeuppdrag. 


 


Ordföranden väljs för ett år, ordinarie ledamöter för två år och 


ersättarna för ett år. Samtliga kan omväljas. Halva antalet 


styrelseledamöter bör väljas vid ett och samma årsmöte.  


 


Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande. Styrelsen utser inom 


eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera 
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enskild person, annan medlem och vid brottsofferjouren anställd 


personal med yttrande- och förslagsrätt men utan rätt att deltaga i 


besluten. 


 


Styrelsen bör sammanträda minst fyra gånger om året. Ledamöter 


och ersättare kallas skriftligen av ordföranden om möjligt minst en 


vecka före mötet.  


 


Ersättare har förslags- och yttranderätt vid mötet. 


Revisorerna och valberedningen bör underrättas om att möte ska äga 


rum med tids- och platsangivelse.  


 


Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. 


Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid öppen 


omröstning gäller den mening, som biträds av ordföranden. Om 


någon begär det, ska personval ske med slutna valsedlar. Vid lika 


röstetal avgör lotten. 


 


§ 8  Arbetsutskott 


Styrelsen utser vid behov inom sig ett arbetsutskott, som bör bestå av 


ordföranden och det antal ledamöter som styrelsen finner 


erforderligt. Arbetsutskottet får ej vara i majoritet i styrelsen.  


 


Utskottet ska inför styrelsen fortlöpande redovisa sina beslut och är 


inför styrelsen ansvarigt för sitt uppdrag. 


 


§ 9  Revisorer 


För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer 


årsmötet minst en revisor och minst en ersättare för en tid av ett år. 


Revisorerna ska avge revisionsberättelse sedan styrelsen behandlat 


och senast den 15 februari överlämnat bokslutshandlingarna.  


 


Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelsen överlämnad till 


styrelsen senast två veckor före årsmötet. 


 


§ 10  Valberedningen 


För att förbereda valen vid nästkommande ordinarie årsmöte utser 


årsmötet, för en tid av ett år, en valberedning om minst två personer, 


varav en sammankallande. 


 







7 
 


§ 11  Föreningens firma 


Styrelsen utser inom sig två till fyra personer vilka, enligt vad 


styrelsen beslutar, tillsammans eller var för sig tecknar föreningens 


firma.  


Firmatecknare har inte rätt att utan styrelsens medgivande för 


föreningens räkning inköpa eller avyttra fast egendom eller upptaga 


eller bevilja lån.  


 


Styrelsen utser innehavare av teckningsrätt avseende bank- och 


plusgiro. 


 


§ 12  Verksamhetsår 


Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår. 


 


§ 13  Föreningens skyldighet i förhållande till 


Brottsofferjouren Sverige  


Föreningen ska årligen betala av förbundsstämman beslutad 


medlemsavgift. 


 


Föreningens verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och bokslut 


per 31 december och revisorernas berättelse ska sändas till 


förbundskansliet senast den 15 april. 


 


Föreningens statistik ska vara Brottsofferjouren Sverige tillhanda 


senast vid av förbundet angiven tidpunkt. 


 


§ 14  Brottsofferjouren Sveriges skyldigheter i 


förhållande till de lokala föreningarna och av 


dem bildade sammanslutningar 


Styrelsen för lokalförening eller för sammanslutning av 


lokalföreningar kan hos Brottsofferjouren Sveriges styrelse begära 


erforderlig hjälp. 


 


Brottsofferjouren Sveriges skyldighet att biträda sina medlemmar 


regleras i förbundsstadgan § 2. 


 


§ 15  Ändring av stadgar 


Ändring av dessa stadgar, som är fastställda av förbundsstämman, 


ska beslutas av ordinarie förbundsstämma med minst två tredjedels 


majoritet. 
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De lokala föreningarna kan för egen del besluta om tillägg till dessa 


stadgar, som gäller sedan de godkänts av förbundsstyrelsen. 


 


§ 16  Upplösning av förening 


Beslut om upplösning av förening ska för att vara giltigt fattas vid två 


på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.  


 


Minst nittio dagar ska förflyta mellan mötena. Beslut om upplösning 


ska för att vara giltigt biträdas vid det sist hållna årsmötet av minst 


två tredjedelar av närvarande medlemmar. 


 


Föreningens tillgångar ska vid föreningens upplösning överföras till 


Brottsofferjouren Sverige efter att reservation för föreningens skulder 


gjorts. Dessa tillgångar överförs sedan i sin helhet till verksam 


brottsofferjour eller brottsofferjourer som tar över verksamheten. 








  Antagen vid styrelsemöte  2022-09-09 


Sidan 1 


STYRELSENS ARBETSORDNING OCH VD-INSTRUKTION 
 


A. ARBETSORDNING 
 
 
1. ALLMÄNT 


Arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan 


styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende 


ekonomisk rapportering till styrelsen för Stenungsundshem AB 


(enligt aktiebolagslagen 8 kap 4,5,6 och 7 §§, i dess lydelse fr om 


den 1 januari 2005). 


 


Styrelsen i Stenungsundshem AB har upprättat denna 


arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och 


ekonomisk rapportering, för att utgöra ett komplement till 


aktiebolagslagens bestämmelser; bolagets bolagsordning och 


ägardirektiv. 


 


Arbetsordningen har ursprungligen antagits av 


Stenungsundshems styrelse 990610 och skall årligen ses över och 


antagas på nytt, vid styrelsens första ordinarie sammanträde. 


 


Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje 


styrelseledamot och styrelsesuppleant, verkställande direktör och 


bolagets revisorer. 


 


 


2. STYRELSENS SAMMANKOMSTER 
 
2.1 Tid och plats för styrelsemöten 


Tid och plats för styrelsemöten fastställes av styrelsens ordförande 


och verkställande direktören i samråd, med beaktande av vad som 


beslutats vid konstituerande möte. 


 
2.2 Konstituerande styrelsemöte 


Omedelbart efter ordinarie bolagsstämma skall styrelsen hålla 


konstituerande sammanträde varefter följande ärenden skall 


förekomma: 


• Konfirmera fullmäktiges val av ordförande 


• Konfirmera fullmäktiges val av vice ordförande 


• Besluta hur protokollsjusterare utses 


• Utse firmatecknare 


• Fastställ datum för styrelsemöten under tiden fram till nästa 


ordinarie bolagsstämma 
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2.3 Ordinarie styrelsemöten 
 
2.3.1 Antal styrelsemöten 


Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla 6 


möten per kalenderår. 


 
2.3.2 Återkommande ärenden 


Vid varje ordinarie styrelsemöte skall följande ärenden behandlas: 


• Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll 


• Verkställande direktörens rapport avseende; 


-     aktuella frågor 


- affärsläget 


- uthyrningsrapport 


- framtidsutsikter 


- ekonomisk rapport enligt fastställt schema 


- finansiell rapport enligt fastställt schema 


• Övriga förekommande frågor som enligt B 1.2 nedan skall 


underställas styrelsen för beslut 


 


2.3.3 Årsredovisning 


Vid styrelsemöte under årets första två månader skall, utöver ovan 


angivna återkommande föredragningspunkter, särskilt behandlas: 


 


• Godkännande av årsredovisning 


• Förslag till vinstdisposition 


• Genomgång av revisionsrapport 


• Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma 


 
2.3.4 Utvärdering 


Vidare skall vid styrelsens sammanträden i juni respektive 


december varje år förekomma: 


• Utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner med 


genomgång och fastställande av arbetsordning jämte 


instruktioner för VD avseende ekonomisk rapportering.  


• Utvärdering av verkställande direktörens prestationer jämfört 


med fastställda lång- och kortsiktiga mål.  


 


2.3.5 Budget 


Senast vid styrelsemöte i oktober skall beslut fattas om budget för 


nästkommande år. 
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2.3.6 Årsarbetsplan 


För styrelsearbetet gäller följande årsarbetsplan: 


 


September/Oktober Budget för nästkommande år fastställs  


(Internat två dagar) Start på affärsplanearbetet 


  Strategiska frågor 


 


November  Fastställande av affärsplan,  


 


December  Utvärdering av VDs arbete och mål för VD 


 


Februari  Bokslut och årsredovisning 


 


April  Studiebesök 


(Temadag)  Möte med revisor och lekmannarevisor 


 


Juni  Utvärdering av styrelsearbetet 


Ev. justering av arbetsordning 


Planering för kommande arbetsår 


Budgetförutsättningar 


 
2.4 Extra möten 


För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till 


ordinarie styrelsemöte kan styrelsemöte hållas vid andra tillfällen. 


 


Styrelsemöten kan hållas per telefon eller digitalt. Beslut fattade i 


sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt enligt A 2.6 


nedan. 


 


Styrelsemöten kan likaså avhållas per capsulam, varvid protokoll 


innefattande förslag till beslut dokumenteras och därefter 


cirkuleras eller utsändes till var och en av ledamöterna samt till 


suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie 


styrelseledamöterna. En förutsättning för avhållande av möte i 


denna ordning är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut 


som fattas. 


 
2.5 Kallelse och underlag 


Till styrelsemötena skall samtliga ordinarie styrelseledamöter och 


suppleanter kallas (se 2.8). Kallelse med dagordning och skriftligt 


underlag för beslut och rapporter skall utsändas digitalt av 


styrelsens ordförande senast en (1) vecka före styrelsemötet och i 


vart fall vara styrelseledamöterna tillhanda den sista vardagen 


före den helg som infaller närmast före sammanträdet. 
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Verkställande direktören skall senast två (2) veckor före det att 


styrelsemöte skall hållas, avge förslag till dagordning till 


beredningen. Denna består av styrelsens ordförande och vice 


ordförande. 


 


Om ärende måste avgöras före nästkommande ordinarie 


sammanträde, på sätt som anges under punkten A 2.4 ovan, skall 


styrelsens ordförande, om möjligt tillställa styrelsens ledamöter 


skriftligt underlag med förslag till beslut två (2) dagar före det 


extra styrelsemötet. 


 
2.6 Protokoll 


Ordföranden svarar för att det vid varje styrelsemöte föres 


protokoll av styrelsens sekreterare (VD). Protokoll skall ange: 


• Fattade beslut 


• Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha 


varit av betydelse för beslutet 


• Diskussionen vid mötet i erforderliga delar 


 


Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras 


digitalt snarast möjligt efter upprättandet av den som varit 


ordförande vid mötet och den person som utsetts härtill. Det 


åligger den verkställande direktören att tillse att kopior av 


protokollen med bilagor tillställes samtliga ledamöter efter 


justering. 


 


2.7 Ordförande för styrelsemöten 


Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande, eller vid 


förfall för denna, styrelsens vice ordförande. Skulle både styrelsens 


ordförande och vice ordförande ha förfall, skall mötet ledas av den 


av fullmäktige utsedda ledamot som varit längst medlem av 


styrelsen. 


 
2.8 Suppleanter 


De av fullmäktige utsedda suppleanterna kallas till styrelsemöten. 


Underlag till beslut, rapporter samt dagordning skall alltid 


tillställas suppleant.  


 


Vid förfall för ordinarie styrelseledamot skall de av fullmäktige 


valda suppleanterna inträda i följande ordning: 


 


  M/L <= M <= Kd, respektive 


  S/V/St <= S <= C <= S 


 


Det ankommer på styrelseledamot som har förfall att anmäla detta 


till ordföranden eller VD. 
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För det fall suppleant är närvarande vid styrelsemöte, skall detta 


antecknas i protokollet. Såväl av fullmäktige vald suppleant som 


arbetstagarsuppleant skall alltid tillställas protokoll efter 


justering i enlighet med punkten A 2.6 ovan. 


 


2.9 Revisorsrapport 


Bolagets auktoriserade revisor skall vara närvarande vid 


styrelsemöten så snart så behövs för bedömning av bolagets 


ställning och en gång om året.  


 


 
3 ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN 


 
3.1 Ordföranden 


Det åligger styrelsens ordförande att: 


 


• Genom kontakter med verkställande direktören följa 


utvecklingen i  


Bolaget 


• Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens 


försorg fortlöpande får den information som behövs för att 


kunna följa Stenungsundshems ställning, ekonomiska 


planering och utveckling 


• Samråda med verkställande direktören i strategiska frågor 


• Vara ordförande på styrelsemötena samt godkänna dagordning 


för och kalla till dessa 


• Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med 


bestämmelser i bolagsordning och aktiebolagslagen 


 
3.2 Styrelseledamöterna 


Inga särskilda arbetsområden har uppdelats mellan 


styrelseledamöterna. 


 


3.3 Beredningsmöten 


Ordföranden och vice ordföranden bereder styrelsens ärenden. 
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4 ÖVRIGT 


 
4.1 Sekretess 


All information som lämnas till styrelsens ledamöter angående 


bolagets angelägenheter och som ej offentliggjorts skall behandlas 


som strikt konfidentiell och får icke avslöjas för tredje person. 


 


Som kommunalt bolag skall vi iaktta bestämmelserna om 


offentlighet och sekretess. All information som lämnas till 


styrelsens ledamöter och alla dokument som rör styrelsens arbete 


skall vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas 


av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD. Beslut om 


offentliggörande av styrelsebeslut skall fattas av styrelsens 


ordförande i samråd med bolagets VD. Beslut skall signeras av 


ordförande och VD.  


 
4.2 Pressmeddelande 


Eventuellt offentliggörande av styrelsebeslut skall handhas av 


verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. 


Samtliga press-meddelanden skall tillställas styrelseledamöterna 


oh suppleanter med e-post eller snabbaste sätt i samband med 


publicering. 
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B. INSTRUKTION FÖR ARBETSFÖRDELNING  
 
 
1. STYRELSEN 
 


1.1 Allmänt 


  


1.1.1 Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören 


fullgör sina åligganden. 


 


1.1.2 Styrelsen skall tillse att Bolagets organisation är ändamålsenlig, 


varför styrelsen fortlöpande skall utvärdera Bolagets 


handläggningsrutiner, riktlinjer för upptagande av lån samt 


förvaltning och placering av Bolagets medel. 


 


1.1.3 Styrelsen skall fastställa målsättningar, väsentliga policys och 


strategiska planer för Bolaget samt fortlöpande övervaka såväl 


efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från verkställande 


direktören (jfr B 2.5 nedan), blir föremål för uppdatering och 


översyn.  


 
1.2 Frågor underställda styrelsen 
 


Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden 


för beslut: 


 


1.2.1 a Beslut om investeringar utanför antagen budget  
 


1.2.1 b Beslut om investeringar inom antagen budget överstigande en (1) 


miljon kronor 
  


1.2.2  Förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar. Styrelsen skall 


besluta godkänna förvärv eller avyttring av bolag eller rörelse och 


befullmäktiga verkställande direktören att inom angivna ramar 


genomföra transaktionen och underteckna erforderliga handlingar 
 


1.2.3 Bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag  
 


1.2.4 Teckning, köp eller försäljning av aktier  
 


1.2.5 Upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och borgen 


utöver vad som delegerats enligt finanspolicy och särskild 


delegationsordning 
 


1.2.6     Anställning eller uppsägning av befattningshavare direkt 


underställda VD (ledande befattningshavare) 
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1.2.7     Beslut utöver avtal om löner eller andra anställningsvillkor för 


ledande befattningshavare 
 


1.2.8     Ställande av säkerhet för annan person eller annat företag  


 


1.2.9     Handel med valutor, ränteinstrument eller derivat därav 
 


1.2.10   Avtal om köp eller försäljning av fast egendom 
 


1.2.11 Genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring 


eller  försäkringsskydd 
 


1.2.12 Ingående av i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande 


ett värde överstigande en (1) miljon kronor eller uppsägning av 


sådana avtal 
 


1.2.13 Ingående av i Bolagets verksamhet ovanliga avtal eller 


uppsägning av sådana avtal 
 


1.2.14 Undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett 


värde överstigande en (1) miljon kronor 
 


1.2.15 Ingående eller uppsägning av avtal mellan Bolaget och Bolagets 


ägare eller  ägaren närstående fysisk eller juridisk person eller 


avtal mellan Bolaget och ledande befattningshavare i Bolaget (ej 


hyresavtal) 
 


1.2.16 Inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av 


tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol  
 


1.2.17  Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse. 


Beslut som tagits av verkställande direktören inom angiven ram 


enligt  B 1.2.1 - 5, 1.2.9, 1.2.12 och 1.2.14 ovan skall rapporteras 


till styrelsen vid närmast följande möte. 


 
 


2. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
 


2.1 Styrelsearbete 
 


2.1.1 Verkställande direktören skall ta fram erforderligt informations- 


och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina 


åläggande sådana de angivits under punkterna A 2.5 och 2.6 ovan. 
 


2.1.2  Verkställande direktören skall fullgöra uppgift som föredragande 


och därvid avge motiverade förslag till beslut. Verkställande 


direktören äger, där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som 
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föredragande i enskilt ärende till annan person underställd 


verkställande direktören. 
 


2.1.3 VD är sekreterare i styrelsen. 


 
2.2 Rapportering  


 Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter och 


suppleanter löpande tillställs information som behövs för att följa 


Bolagets ställning,  


likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin 


rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden i 


enlighet med vad som angivits under punkterna C 1.2 och 1.3 


nedan.  
 


 
2.3 Övrigt 


 Verkställande direktören ansvarar för att förpliktelse, avtal eller 


annan rättshandling som Bolaget ingår eller företar blir 


dokumenterad på ett ändamålsenligt sätt samt inte står i strid 


med svenska eller utländska tvingande författningar, däri 


inbegripet konkurrensrättsliga regler inom EU och liknande 


regelsystem. Verkställande direktören skall vidare övervaka 


efterlevnaden av de målsättningar, policys och strategiska planer 


för Bolaget som styrelsen fastställt samt tillse att sådana 


målsättningar, policys och planer vid behov underställs styrelsen 


för uppdatering eller översyn. 
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C. EKONOMISK RAPPORTERING 


 


 
1. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 


 
1.1 Allmänt 


 Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter och 


suppleanter löpande erhåller rapportering om utvecklingen av 


Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets ställning 


och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom 


exempelvis uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för Bolaget 


viktigare avtal, inställelse av betalningar eller uppkomst av annan 


obeståndssituation hos viktigare kund hos Bolaget, samt då behov 


föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till styrelsens 


ordförande. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att 


styrelsen tillåts göra en välgrundad bedömning.  
 


 


1.2 Ordinarie styrelsemöten 


 Verkställande direktören är såsom angivits under punkten B 2.1.1 


ovan, ansvarig för att förbereda och inför styrelsen framlägga 


ekonomisk och finansiell rapport vid varje styrelsemöte. 
 


 Ekonomisk rapport skall innehålla: 


 


• Utfall och budget för berörd period ackumulerat för innevarande år 


jämfört med ackumulerat utfall motsvarande period föregående år 


• Prognos jämfört med budget för helår, tertial prognos 


• Jämförelse med rullande tolvmånadersperiod, där så är lämpligt. 


 


 Ekonomisk rapport skall avse: 


 


• Uthyrningsstatistik  


• Resultat   


• Investeringar 


• Utfall av investeringar 


• Planerat underhållsarbete överstigande 500 tkr 


• Totala beloppet av utelöpande lån och garantier 


• Finansrapporter 


• Summan av utestående borgens- och andra ansvarsförbindelser 


• Balansräkning för ställningen vid slutet av månad och tertial 


• Relevanta nyckeltal, såsom kvarboende, flyttfrekvens etc 


• Värdering av fastighetsbeståndet 
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1.3 Särskild rapportering 


 Verkställande direktören skall tillställa styrelsens ledamöter följande 


särskilda rapporter: 


 


(a) Senast i månaden oktober före ägardialogen, dock senast en (1) 


vecka före ordinarie styrelsemöte jfr punkten A 2.3.5, förslag till; 


▪ Resultatbudget för närmaste räkenskapsår 


▪ Investeringsbudget med ramar för investeringar för närmaste 


räkenskapsår. 


 


(b) Senast två (2) månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock 


i tid före berört styrelsemöte, jfr punkten A 2.5, förslag till årsre-


dovisning för det tilländalupna räkenskapsåret. 
 


 


2. Revisorernas rapport 


 Styrelsen skall vid minst ett möte årligen behandla revisorernas 


rapport. Av rapporten bör bl a framgå huruvida Bolagets organisation 


är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets 


ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande 


sätt. 


 


_________________________________ 
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 VD-instruktion vid Stenungsundshem AB 
 


Styrelsen för Stenungsundshem AB meddelar med denna instruktion 


riktlinjer och anvisningar för verkställande direktören (VD) för 


utövande av den löpande förvaltningen samt VDs uppgifter för 


styrelsearbetet i övrigt. 


 


Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den 


verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt 


ägarens direktiv samt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 


 


Ansvar 


Leda och utveckla Stenungsundshem AB enligt styrelsens beslut och 


intentioner samt handha den löpande förvaltningen enligt denna 


instruktion. 


 


Uppgifter 


1. Genomföra styrelsens beslut 


 


2. Utforma verksamhetsplaner och budgets för styrelsens 


beslut såsom: 


- projekt 


- drift 


- investeringar 


- resultat per kostnadsställe och totalt 


 


3. Fortlöpande informera styrelsen och tillse att relevant 


rapportering sker kontinuerligt om verksamheten, 


företagets ekonomiska ställning mm 


 


4. Tillse att bolagets organisation motsvarar situationens 


krav 


 


5. Att bolaget följer aktuella lagar och förordningar 


 


6. Ansvara för företagets marknadsföring 


 


7. Tillse att goda kontakter upprätthålles med kunder, 


leverantörer, fackliga organisationer och kommunen 


 


8. VD är sekreterare i styrelsen för Stenungsundshem AB 


 


 


Befogenhet 


VD får fatta alla beslut som krävs för att effektivt förverkliga av 


styrelsen fastställda planer och riktlinjer samt leda företagets 


operativa verksamhet och fatta beslut enligt Aktiebolagslagen kap 8 


§ 29. 
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Utskriven: 2022-02-13 11:05:38


BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 862501-1161


Vald period: Hela räkenskapsåret


Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31


Senaste ver.nr: A841


Balansrapport


Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo


TILLGÅNGAR


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar


0,00 0,00 7 528,00 7 528,001630 Avräkningskonto soc avg


S:a Kortfristiga fordringar 0,00 0,00 7 528,00 7 528,00


Kassa och bank


431 189,84 431 189,84 67 131,54 498 321,381920 Plusgiro


S:a Kassa och bank 431 189,84 431 189,84 67 131,54 498 321,38


S:a Omsättningstillgångar 505 849,3874 659,54431 189,84431 189,84


S:a TILLGÅNGAR 505 849,3874 659,54431 189,84431 189,84


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER


Eget kapital


Balanserat kapital


-615 701,11 -615 701,11 37 711,81 -577 989,302040 Eget kapital


S:a Balanserat kapital -615 701,11 -615 701,11 37 711,81 -577 989,30


Ändamålsbestämda medel


184 511,27 184 511,27 -37 711,81 146 799,462090 Föregående års resultat


0,00 0,00 83 825,46 83 825,462099 Årets resultat


S:a Ändamålsbestämda medel 184 511,27 184 511,27 46 113,65 230 624,92


S:a Eget kapital -347 364,3883 825,46-431 189,84-431 189,84


Skulder


Kortfristiga skulder


0,00 0,00 1 507,00 1 507,002440 Leverantörsskulder


0,00 0,00 -11 603,00 -11 603,002710 Personalskatt


0,00 0,00 -16 068,00 -16 068,002731 Avräkning Soc. Avg.


0,00 0,00 -132 321,00 -132 321,002900 Förut bet int


S:a Kortfristiga skulder 0,00 0,00 -158 485,00 -158 485,00


S:a Skulder -158 485,00-158 485,000,000,00
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Utskriven: 2022-02-13 11:05:38


BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 862501-1161


Vald period: Hela räkenskapsåret


Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31


Senaste ver.nr: A841


Balansrapport


Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo


S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER


-505 849,38-74 659,54-431 189,84-431 189,84


Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Utskriven: 2022-02-13 10:37:04


BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 862501-1161


Vald period: Hela räkenskapsåret


Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31


Senaste ver.nr: A841


Resultatrapport


Perioden


Rörelsens intäkter och lagerförändring


Nettoomsättning
29 420,003510 Medlemsavgifter


22,003740 Öresutjämning
S:a Nettoomsättning 29 442,00


Övriga rörelseintäkter
392 468,003910 Kommunala bidrag
309 400,003920 Statliga bidrag
70 000,003925 Projektmedel
9 696,003930 Kyrkliga bidrag/kollekt
3 455,003950 Gåvor


S:a Övriga rörelseintäkter 785 019,00


S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 814 461,00


814 461,00Bruttoresultat
Övriga externa kostnader


-60 054,005010 Lokalhyra o städning
-49 118,005990 Marknadsföring
-57 066,995995 Projektkostnader 1
-10 000,005996 Projekt 03115-2021
-59 911,606110 Kontorskostnader
-80 759,506210 Telefon
-8 698,006215 Internet
-1 984,336220 Zoom
-9 823,006250 Porto
-2 702,006260 Bankkostnader (Plusgiro)


-280,506265 BG/PG-avgift
-164,006270 Swish


-3 338,006310 Försäkringar
-17 436,686510 Vittnesstöd VBG och UDV
-1 074,006535 Facklitteratur
-1 166,656540 Utbildning o Konferenser


-17 877,006545 Konferenser
-6 198,856950 Resekostnader


-19 702,006960 Möteskostnader
-1 000,006970 Medlemsavgifter BOJ Sverige


-11 118,016991 Övriga kostnader
-12 425,706992 Avtackning o Gåvor


S:a Övriga externa kostnader -431 898,81


Personalkostnader
-577 076,657010 Löner inkl innehållen skatt


-5 005,007015 Löneskatt pension
-181 312,007020 Arbetsgivaravgifter
-30 074,007025 ITP Collectum
-4 570,007030 IDEA Arbetgivarservice
-1 132,007035 Fora
-5 100,007610 Friskvårdsbidrag


337 882,007650 Lönebidrag
S:a Personalkostnader -466 387,65
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Utskriven: 2022-02-13 10:37:04


BROTTSOFFERJOUREN FYRBODAL 862501-1161


Vald period: Hela räkenskapsåret


Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31


Senaste ver.nr: A841


Resultatrapport


Perioden


S:a Rörelsens kostnader -898 286,46


-83 825,46Rörelseresultat före avskrivningar
-83 825,46Rörelseresultat efter avskrivningar
-83 825,46Resultat före finansiella intäkter och kostnader
-83 825,46Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-83 825,46Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-83 825,46Resultat före skatt


Årets resultat


83 825,468999 Årets resultat
S:a Årets resultat 83 825,46


Beräknat resultat: 0,00
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          Fyrbodal 

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022

Verksamhetsinriktning 

Vid Brottsofferjourens förbundsstämma 2021 beslutades Verksamhetsinriktningen för åren 2022–2025. Brottsofferjourens arbete utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europas konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2022–2025 

Tillgång till likvärdigt stöd för alla brottsoffer, vittnen och anhöriga i hela Sverige

För att uppnå målet arbetar vi för att belysa brottsoffers och vittnens rättigheter, stärker brottsutsattas röst i samhället, etablerar nära samarbete med andra aktörer och utvecklar kvaliteten och förbättrar tillgängligheten i vår stödverksamhet

Våra ledord är:

Empatisk, engagerad, trovärdig och ansvarskännande

Brottsofferjouren Fyrbodals huvuduppgifter sammanfattas på följande sätt   

· Organisationsutveckling 

· Stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen

· Brottsförebyggande arbete    

· Samverkan  

· Marknadsföring

Utmaning och fokus 2022 är att brottsofferjouren som organisation bli mer allmänt känd och förhoppningen är att det ska kännas naturligt för alla som är i behov av stöd att veta hur lätt det är att få kontakt med oss, att varje kontakt är kostnadsfri och kan ske anonymt om så önskas.  Begreppet brottsoffer inkluderar även vittnen och anhöriga. 

ORGANISATIONSUTVECKLING

Mål 

Utvecklat och kvalitetssäkrat jourens verksamhet

Aktiviteter

· Kommunerna Stenungssund, Orust och Tjörn tillförs Brottsofferjouren Fyrbodal 2022  

· Vi genomför årlig Värdegrundshalvdag för styrelse, samordnare och stödpersoner   

· Minerva systemet utvecklas vidare och kommer att ge oss förutsättningar att följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete

· Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande i olika utbildningar och seminarier

· Medlemsregistret hålls aktuellt, hittar nya medlemmar, privata och företag

· Färdigställer, informerar om och använder rutiner i vår GDPR dokumentation  





STÖD TILL BROTTSOFFER, ANHÖRIGA OCH VITTNEN  

Mål 

Alla som arbetar med brottsoffer har rätt utbildning och bemöter brottsoffer/vittnen med respekt, empati och professionalism.    

Aktiviteter  

· Vittnesstöd finns vid förhandlingar i tingsrätterna i Vänersborg och Uddevalla

· Uppföljning och utvärdering av deras arbete sker enligt överenskommelse med tingsrätterna 

· Stödsökande erbjudas information och stöd så snabbt som möjligt och senast inom 48 timmar

· Vi besöker polisens kontaktcenter i Bengtsfors för dialog och information

· Vi träffar nätverket för kommunpoliserna i Fyrbodal för information om BOJ 

· Kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och handledning genomförs för stöd- och vittnesverksamheten 

· Aktivitet i samband med Brottsofferdagen

 BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Mål 

Brottsofferjouren Fyrbodal är en naturlig samarbetspartner och samverkar med kommuner, myndigheter, privata aktörer och ideella organisationer

Aktiviteter   

Ansvarsområde Kommun, Socialtjänst, Hälsosjukvård, Rättsväsendet/Polismyndighet, 

· Teckna nya, arbeta med och följa upp befintliga IOP avtal 

· Utveckla samverkan med VGR ex ett pilot projekt Våld i nära relation  

· Samverkanskonferens mars 2022 med Polismyndigheten och kommunerna Strömstad och Tanum, Sotenäs och Lysekil

· Erbjuda vår kunskap och informera om vår verksamhet i utbildning av nya poliser

· Kartlägga kontaktpersoner inom Socialtjänst och Hälso-sjukvård  

· Erbjuda Åmåls kommun ett seminarium på tema och målgrupp valt av kommunen

· I samarbete med Lilla Edets kommun diskutera eventuell aktivitet under 2022   

Ansvarsområde Våld i Nära relation 

· Vara representerade i samtliga VIN inom Fyrbodal

· Föreläsa om Brottsofferjourens verksamhet i olika nätverk 

· Delta i olika manifestationer Fadime, Orange Day, 

· Kartlägga föreningar/nätverk inom HBTQ 

Ansvarsområde Barn & Unga

· Introduktionsbrev om BOJ och vad vi kan erbjuda

· Erbjuda kunskapshöjande seminarier på exempelvis fritidsgårdar 

· Ta till oss och förstå mer om ungas våld i nära relation ex utredningen ”Inte Din hora” 













UTBILDNING, FORTBILDNING, SAMVERKAN

Mål 

Belysa brottsoffers och vittnens rättigheter och värna om deras behov   

Aktiviteter

· Delta i Samverkanskonferens med Polismyndigheten och kommunerna Strömstad och Tanum, Sotenäs och Lysekils kommuner

· Delta vid Hälsokällans konferens 25 maj tillsammans med Strömstad och Tanums kommun för att berätta om vår samverkan och olika projekt, deltagare är kommuner i Fyrbodal 

· Erbjuda bjuda utbildning till kommunernas integrationscenter 

· Utveckla samverkan med Svenska kyrkan i Fyrbodal, Uddevalla Pastorat  

· Kontinuerligt delta i Brottsofferjourens konferenser och utbildningar

· Vittnesstödutbildning för nya vittnesstödjare

· Utveckla samverkan med Länsstyrelsen VGR  

MARKNADSFÖRING/

Mål 

Brottsofferjouren Fyrbodal blir mer allmänt känd  

Aktiviteter 

· Tar fram en marknadsföringsplan 

· Uppdaterar befintliga presentationer och annat tryckt material

· Genomför minst en marknadsföringsaktivitet/kampanj 

· Informerar och kommunicerar kontinuerligt vår verksamhet i alla våra kontakter med kommuner, myndigheter och andra viktiga aktörer 

· Använder sociala medier för att marknadsföra oss

· Ökar antalet sponsorer  

·  
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Blad1

		Styrelseledamöter Brottsofferjouren Fyrbodal 2022

								Hemort				Vald till/Avgår				Mejl								Tel				Adress

		Britt Älvsäter Thomasson						Strömstad				2023				britt.alvsater@thcab.se								0708-204044				Prästgatan 3 452 32 STRÖMSTAD										19501002-2928

		Inger Taflin						Strömstad				2023				inger.p@home.se								070-5233142				Tångenvägen 36										19421215-8408

		Axelsson Gertrud						Tanum				2024				geke@live.se								0525-22497				Lagmansbacken 4 457 91 TANUMSHEDE 										19490306-4808

		Farhoud Narjes						Trollhättan				2023				narjes@hotmail.com								073-8759656				Västra Fjärilsvägen 30 461 64 TROLLHÄTTAN 										19850128-6549

		Fogelberg Dan						Trollhättan				2022				dan.fogelberg@trollhattan.se								070-2709480				Vadarevägen 8 461 41 TROLLHÄTTAN 										19600513-2755

		Åsa Marcus						Stenungsund				2024				asamarcus@hotmail.com								070-6416121				Skogsvägen 7 444 60 St Höga										19570305-7140

		Lantz Ingeborg						Trollhättan				2024				ingeborg.lantz@telia.com								070-6240840				Nybergskullavägen 1 461 70 TROLLHÄTTAN										19580528-5581

		Mikael Ljungwall						Mellerud				2023				mikaelljungwall@hotmail.com								709931523				Ingevaldsberga 3 464 92 Mellerud										19610520-5550

		Ingemar Ottosson						Lilla Edet				2023				ingemar.ottosson@gmail.com								076-1284878				Norra Ledningsgatan 6C 463 30 Lilla Edet										19530307-5591

		Revisor

		Mats Häggner										2022				mats.haggner@telia.com								070-5561676				Gärdhems Artorp Gästgivgården 461 92 Thn										19630316-5598

		Christer Bernlo										2022												070-3142560														1960



		Valberedning

		Almkvist Kent						Trollhättan				2023				kent.almkvist@telia.com								070-5862151				Olstorp 1 461 94 Trollhättan

		Lars Ivarsbo						Lilla Edet				2023				lars.ivarsbo@lillaedet.se								070-5679818				Skövde 155 463 90 Nygård

		Martinelle Marita						Vänersborg				2023				Martinellemarita@gmail.com								0763-100057														1954

		Adjungerande

		Susanne L Kristiansson						Vänersborg				Anställd 50%				susanne@fyrbodal.boj.se								0720-444593				Lutmansgatan 12 46731 Grästorp

		Åsa Osbeck Oltegen						Uddevalla				Anställd 50%				asa@fyrbodal.boj.se								0705-897505				Regementsvägen 2 451 34 Uddevalla

		Emilia Engdahl						Trollhättan				Anställd 75%				emilia@fyrbodal.boj.se								072-9070821				Hjortmosseg 85 461 51 Trollhättan























mailto:britt.alvsater@thcab.semailto:mats.haggner@telia.commailto:susanne@fyrbodal.boj.semailto:asa@fyrbodal.boj.semailto:emilia@fyrbodal.boj.semailto:asamarcus@hotmail.commailto:mikaelljungwall@hotmail.commailto:lars.ivarsbo@lillaedet.semailto:geke@live.semailto:narjes@hotmail.commailto:dan.fogelberg@trollhattan.semailto:kent.almkvist@telia.commailto:ingeborg.lantz@telia.commailto:Martinellemarita@gmail.commailto:ingemar.ottosson@gmail.commailto:inger.p@home.se

		2022-09-18T21:27:46+0200


	

		2022-09-18T21:27:44+0200


	

		2022-09-18T21:27:45+0200


	

		2022-10-11T09:42:22+0000


		2022-10-11T10:50:44+0000


		2022-10-11T11:33:44+0000




