
 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum: 2022-09-19 
Tid: 09:00 
Plats: Skeppet 
 
 
Ledamöter 
Olof Lundberg (S) ordförande 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Alexandra Ward-Slotte (M) 
Wouter Fortgens (M) 
Ulla Johansson (SD) 
Håkan Larsson (OBER) 
Lisbeth Svensson (L) 
Göder Bergermo (L) 
Nedzad Deumic (KD) 
Agneta Pettersson Bell (ST) 
Annika Åberg - Darell (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
 
Ersättare 
Ida Melin (S) 
Himan Mojtahedi (S) 
Helena Nävergårdh (M) 
Daniel Söderström (M) 
Christina Svensson (SD) 
Christian León Lundberg (ST) 
Thomas Danielsson (C) 
Ingemar Hadartz (L) 
Jakob Hallman (KD) 
Ann Lundstedt Schager (V) 
 
 
 
 

1



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
Övriga närvarande  
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning 
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Christer Larsson, personalchef 
Hanna Freij, kommunikationschef  
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare 
 
 
 
Olof Lundberg (S) Maja-Liisa Odelius 
ordförande sekreterare 
 
 
  

2



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
 
Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 22 september 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Revidering av Riktlinjer för skolplacering i 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 
09:05-09:10 
 

Svara på frågor: 
Marie 
Wrethander 
 

KS 
2022/502 

 

4 Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra 
Götalands läns 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
09:10-09:20 
 

Svara på frågor:  
Johanna 
Nordqvist 
 

KS 
2021/927 

 

5 Färdplan - Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 
09:20-09:30 
 

Svara på frågor:  
Johanna 
Nordqvist 
 

KS 
2021/928 

 

6 Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och 
social hållbarhet 2021 
09:30-09:40 
 

Svara på frågor: 
Carina 
Johansson-
Strandberg 
 

KS 
2020/874 

 

7 Klimatstyrande resepolicy, Stenungsund 
kommun 
09:40-09:50 

Svara på frågor: 
Anna Andersson, 
Malin 
Henriksson 
 
 

KS 
2021/1192 

 

8 Utökning av VA-projekt Hallernaleden 
09:50-09:55 
 

Svara på frågor: 
Mats Åhsman, 
Camilla 
Svensson 
 
 

KS 
2022/678 

 

3



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
9 Svar på revisionsrapport – Granskning av 

kommunens strategiska VA-planering 
09:55-10:10 
 
 

Föredragning: 
Camilla 
Svensson 
 

KS 
2022/117 

 

10 Svar på motion om att eliminera utsläpp av 
läkemedelsrester vid Strävliden  
10:10-10:20 

Svara på frågor: 
Camilla 
Svensson 

KS 
2021/1066 

 

11 Ansökan om planbesked Sandbacka 1:4, 
Ucklum 
10:20-10:25 
 

Svara på frågor: 
Torun Hultén, 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2022/410 

 

12 Beslut om planstart för detaljplan Näs 1:55 
10:25-10:30 
 

Svara på frågor: 
Linnéa Skott, 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2021/115 

 

  
PAUS 10:30-10:40 
 

   

13 Godkännande av samrådsredogörelse och 
beslut om granskning detaljplan för 
Kyrkenorum 6:1, Modistvägen  
10:40-11:00 

Föredragning: 
Anders 
Hulterström, 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2019/1000 

 

14 Planstart för detaljplan Högenorum 1:5 
11:00-11:10 

Föredragning: 
Fabiana Tomé, 
Veronica 
Götzinger 
 
 

KS 
2019/383 

 

15 Planstart för Stenung 4:46 och 13:1 
11:10-11:20 

Föredragning: 
Fabiana Tomé, 
Veronica 
Götzinger 
 
 

KS 
2014/582 

 

16 Åtgärder för att påskynda framdriften i 
detaljplaneprocessen 
11:20-11:30 

Svara på frågor: 
Veronica 
Götzinger 

KS 
2022/8 

 

4



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
  

17 Information om markförfrågningar 2022 
11:30-11:45 

Föredragning: 
Pernilla Larsson, 
Therese 
Brattfors, 
Jessica Waller 
 

KS 
2022/234 

 

18 Ansökan om kommunal medfinansiering till 
Leader Bohuslän 
11:45-11:50 
 

Svara på frågor: 
Jessica Waller 
 
 

KS 
2021/932 

 

19 Rivning av hamnkontoret på Lilla 
Strandvägen 5, Stenung 16:1 
11:50-12:00 
 

Föredragning:  
Helena Cessford 
 

KS 
2022/760 

 

  
LUNCH 12:00-13:00 
 

   

20 Dokumenthanteringsplan för 
sektorsgemensamma delar och sektor 
stödfunktioner 
13:00-13:10 
 

Föredragning: 
Marcus Starcke 

KS 
2022/129 

 

21 Svar på revisionsrapport – Granskning av 
bisysslor och jäv 
13:10-13:20 
 

Svara på frågor: 
Christer Larsson 
 

KS 
2022/242 

 

22 Svar på revisionsrapport – Grundläggande 
granskning 2021 
13:20-13:35 
 

Föredragning: 
Marcus Starcke  

KS 
2022/285 

 

23 Redovisning av oavslutade motioner 2022 
13:35-13:40 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke  

KS 
2022/166 

 

24 Delårsrapport 2022, Stenungsunds 
kommun  
13:40-14:00 
 
Tjänsteskrivelse och övrigt underlag skickas ut 
senare 
 

Föredragning: 
Erica Bjärsved 
 

KS 
2022/529 

 

5



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
25 Uppföljning och prognos tertial 2 sektor 

utbildning 2022 
14:00-14:10 
 
Tjänsteskrivelse och övrigt underlag skickas ut 
senare 
 

Svara på frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 
 

KS 
2022/289 

 

26 Uppföljning och prognos tertial 2 sektor 
socialtjänst 2022 
 14:10-14:20 
 
Tjänsteskrivelse och övrigt underlag skickas ut 
senare 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 
 

KS 
2022/204 

 

27 Uppföljning och prognos tertial 2 sektor 
samhällsbyggnad 2022 
14:20-14:30 
 
Tjänsteskrivelse och övrigt underlag skickas ut 
senare 
 

Svara på frågor: 
Daniel Jerling 
 

KS 
2022/300 

 

28 Uppföljning och prognos tertial 2 
avgiftsfinansierad verksamhet 2022 
14:20-14:30 
 
Tjänsteskrivelse och övrigt underlag skickas ut 
senare 
 

Svara på frågor: 
Daniel Jerling 

KS 
2022/458 

 

  
PAUS 14:30-14:45 

   

29 Uppföljning och prognos tertial 2 sektor 
stödfunktioner 2022 
14:45-14:55 
 
Tjänsteskrivelse och övrigt underlag skickas ut 
senare 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke  
 

KS 
2022/288 

 

30 Fastställande av skattesats för år 2023 
14:55-15:00 
 
 

Svara på frågor: 
Erica Bjärsved 

KS 
2022/445 

 

6



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
31 Begäran om ytterligare medel från Södra 

Bohusläns räddningstjänstförbund för att 
finansiera utökad beredskap 
15:00-15:10 
 

Föredragning: 
Erica Bjärsved 

KS 
2022/669 

 

32 Hyresavtal för migrationsboende i 
Svenshögen 
15:10-15:20 
 
Tjänsteskrivelse och övrigt underlag skickas ut 
senare 
 

Svara på frågor: 
Erica Bjärsved 

  

33 Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2023 
15:20-15:25 
 
 

 KS 
2022/700 

 

34 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2023 
15:25-15:30 
 

 KS 
2022/533 

 

35 Redovisning av partistödet 2021 samt 
utbetalning av partistöd för 2023 
15:30-15:35 
 

 KS 
2022/398 

 

36 Begäran om entledigande av uppdrag som 
ersättare i allmänna utskottet - Johan 
Jönsson (M) 
15:35-15:40 
 

 KS 
2022/548 

 

37 Fyllnadsval av en ersättare i allmänna 
utskottet 
15:40-15:45 
 

 KS 
2022/548 

 

38 Uppdrag till förvaltningen att ta bort det så 
kallade hälsoschemat på 4 veckor 
15:45-16:05 
 

 KS 
2021/858 

 

39 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
16:05-16:10 
 
 

 KS 
2022/36 

 

7



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-09-19
40 Redovisning av delegationsbeslut 

16:10-16:15 
 

 KS 
2022/68 

 

41 Redovisning av ordförandebeslut 
16:15-16:20 
 

 KS 
2022/40 

 

42 Regional information 
• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 
• Renova AB 

Max 3 min per instans 
 
16:20-16:40 
 

 KS 
2022/58 

 

43 Information från kommundirektör 
16:40-16:50 
 

 KS 
2022/59 

 

 
 

8



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 57 Dnr: KS 2022/502 
 
Revidering av Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar reviderade Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun reglerar bland annat grundläggande principer för skolplacering, hur det går till att 
önska skola, undantag och överklagande. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen den 25 maj 
2020 och kompletterades den 29 november 2021.  
 
Förslaget till reviderade riktlinjer syftar till att färre elever kommer att få sin skolplacering 
utifrån lottning samt att riktlinjerna blir tydligare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola – Revidering maj 
2022 
Befintliga Riktlinjer för skolplacering 
 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 

 

 
 
 

9



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/502
2022-04-14

 
Evelina Johansson Till kommunstyrelsen 
Utredare 
 
 
Revidering av Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar reviderade Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun reglerar bland annat grundläggande principer för skolplacering, hur det går till att 
önska skola, undantag och överklagande. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen den 25 maj 
2020 och kompletterades den 29 november 2021.  
 
Förslaget till reviderade riktlinjer syftar till att färre elever kommer att få sin skolplacering 
utifrån lottning samt att riktlinjerna blir tydligare. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog den 25 maj 2020 riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. Riktlinjerna gäller från och med 2020-07-01.  
Kommunstyrelsen kompletterade den 29 november 2021 riktlinjerna med en skrivning 
gällande skolval till årskurs 4 för elever i årskurs 3 vid Ucklumskolan.  
 
En kommun ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när en elev ges en plats vid 
en skola. Vårdnadshavares önskemål får dock inte gå ut över ett annat barns rätt till placering 
vid en skolenhet nära hemmet. Den principen kallas närhetsprincipen. När platserna på en 
skola inte räcker till alla sökanden är det kommunen som avgör vilka elever som har rätt till 
en plats på skolan. Urvalet ska utgå från närhetsprincipen men kommunen får också tillämpa 
andra lokala principer för urval som inte strider mot närhetsprincipen.  
 
Närhetsprincipen innebär inte att barn som bor närmast en viss skola enbart av det skälet ska 
ges företräde framför andra sökande i kommunen. I stället är det enligt rättspraxis relativ 
närhet som gäller, det vill säga alla barns rätt till en skola nära hemmet. Det innebär att varje 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/502
2022-04-14

elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers 
motsvarande avstånd. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. I 
praktiken innebär det att avstånd mäts mellan elevens folkbokföringsadress och den ansökta 
skolan och mellan folkbokföringsadress och närmaste alternativa skola.  
 
Förslag till reviderade riktlinjer 
Absolut avstånd blir ett urvalskriterium 
Enligt nuvarande riktlinjer gäller att om flera elever får samma relativa avstånd används 
lottning för att avgöra vem/vilka av eleverna som erbjuds plats. I skolplaceringen inför läsår 
2022/23 fördelades plats 135-169 via lottning på grund av samma relativa närhetsvärde. Det 
innebar att drygt 30 elever tilldelades plats genom lottning. För att färre elever ska tilldelas 
plats genom lottning föreslår förvaltningen att absolut avstånd förs in som urvalskriterium 
innan lottning. Absolut avstånd innebär att den elev som bor närmast skolan får förtur. 
 
Urvalskriteriernas ordning blir tydligare 
Förvaltningen föreslår också att urvalskriteriernas ordning klargörs i riktlinjerna så att det 
tydligt framgår vilka kriterier som gäller i vilken ordning. Dessa är enligt förvaltningens 
förslag:  
 
1. Särskilda skäl 
2. Relativ närhet 
3. Absolut avstånd 
4. Syskonförtur 
5. Lottning 
 
Språkliga förändringar 
I nuvarande riktlinjer används "skolval" och "välja skola" flertalet gånger. Förvaltningen 
föreslår att dessa formuleringar i flera fall ersätts med "önskemål om skola" och ”önska 
skola” för att tydligare förmedla att andra principer än vårdnadshavarens önskemål kan 
påverka skolplaceringen.  
 
Eventuella framtida förändringar 
Regeringen har i en proposition den 22 mars 2022 lagt fram förslag på ändringar i skollagen 
som bland annat innebär att de urvalsgrunder som ska få användas vid urval till skolenheter 
ska regleras i skollagen. De urvalsgrunder som enligt förslaget ska få tillämpas vid urvalet till 
en kommunal skolenhet är exempelvis syskonförtur, geografiskt baserat urval - exempelvis 
genom strategiskt dragna upptagnings- eller förtursområden samt skolspår - som innebär att 
elever som går vid en viss skolenhet ges en garanterad skolplacering vid en annan skolenhet 
med högre årskurser.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/502
2022-04-14

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och ska tillämpas för utbildning som 
påbörjas höstterminen 2024. Riktlinjerna för skolplacering i Stenungsunds kommun kommer 
behöva ses över inför skolvalet för läsåret 2024/25 om den föreslagna lagändringen blir 
verklighet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Eftersom föreslagna förändringar följer skollag och föräldrabalk tillgodoses elevers behov av 
rättssäkerhet. Att färre elever placeras utifrån lottning bedöms stärka elevernas rättssäkerhet. 
 
Juridiska bedömningar 
De förändringar som föreslås följer nuvarande lagstiftning.  
 
Kammarrätten i Stockholm har i två domar bedömt att syskonförtur inte kan gå före elevers 
rätt att gå i en skola nära hemmet (närhetsprincipen) och föräldrars önskemål. Förvaltningen 
bedömer därför att det i dagsläget inte är juridiskt möjligt att tillämpa syskonförtur framför 
närhetsprincipen.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om god utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola – Revidering maj 
2022 
Befintliga Riktlinjer för skolplacering 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 
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Inledning 
Alla barn från sex till sexton år har skolplikt. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i 
den verksamhet som anordnas där. De obligatoriska skolformerna är förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola.  
 
En grundläggande princip för skolplacering är det fria skolvalet som innebär att vårdnadshavare har 
rätt att välja önska skolenhet för sitt barn i hela kommunen. Hur många elever som får plats vid varje 
skolenhet bestäms av kommunen. 
 
I detta dokument redovisas riktlinjer som reglerar grundläggande principer för skolplacering. Bilagt 
finns de lagrum som ligger till grund för detta dokument. 
 
 

Fritt skolval – grundläggande princip för skolplacering  
Vad är fritt skolval? 
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå.  
 
Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål om: 

• om önskad placering medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 
nära hemmet åsidosätts,  

• om den önskade placeringen medför att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

• om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. (Gäller endast 
grundskolan och grundsärskolan). 

  

Urvalskriterier om fler elever söker än det finns platser 
Stenungsunds kommun som avgör hur många elever som får plats på varje skolenhet. När det är fler 
elever som vill gå på en skola än det finns platser gäller följande urvalskriterier:, avgör den relativa 
närhetsprincipen vilka elever som har företräde till plats på skolan.  
 

1. Särskilda skäl 
2. Relativ närhet 
3. Absolut avstånd 
4. Syskonförtur 
5. Lottning 

 
Vid skolval till årskurs 4 har alla elever i Ucklumskolan årskurs 3 rätt till placering på 
Spekerödskolan. (Enligt beslut i kommunstyrelsen 2021-11-29 § 319) 
 

Särskilda skäl  
Om en elev har omfattande särskilda behovskäl som styrks med en utredning av rektor och/eller 
elevhälsoteam kan skolplacering påverkas. Utredningen kan visa att skolgången inte kan fullgöras på 
ett likvärdigt sätt på en skolenhet, på grund av exempelvis behov av omfattande anpassningar. 
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Utredningen kan också visa att elevens möjlighet till likvärdig skolgång skulle påverkas negativt av 
en skolplacering. 
Ansökan om förtur på grund av särskilda skäl ska tillsammans med dokumentation och intyg lämnas 
innan önskemål om skola görs.  
 
Vid skolbyten som sker efter den 15 december beslutar rektor, central elevhälsa och verksamhetschef 
om särskilda skäl påverkar placeringen. 
 

Relativa närhetsprincipen 
Den relativa närhetsprincipen innebär att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande 
skolor vägs i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Det innebär inte att elever som bor 
närmast en viss skola enbart av det skälet ges företräde framför andra sökande i kommunen. Istället 
gäller, enligt rättspraxis, relativ närhet, det vill säga alla elevers rätt till en skola nära hemmet.  
 
För att fastställa den relativa närheten mäts avståndet mellan elevs folkbokföringsadress och den 
ansökta skolan och mellan folkbokföringsadress och närmaste alternativa skola. Resultatet av 
mätningen, den relativa närheten, innebär att om flera vårdnadshavare sökt samma skola, och bara en 
elev kan erbjudas plats, så har elev med längst skolväg till övriga skolor företräde.  
 
Med skolväg avses kortaste färdvägen längs vägnätet mellan elevens folkbokföringsadress och 
skolans huvudentré. Färdvägen kan vara gång-, cykel-, och bilväg.  
 

Absolut avstånd 
Absolut avstånd innebär att den elev som har kortast skolväg till skolan får förtur. Med skolväg avses 
kortaste färdvägen längs vägnätet mellan elevens folkbokföringsadress och skolans huvudentré. 
Färdvägen kan vara gång-, cykel-, och bilväg. Principen om absolut avstånd tillämpas bara då två 
eller flera elever har samma relativa närhetsvärde. 
 

Syskonförtur 
Syskonförtur kan tillämpas i de fall det inte påverkar annan vårdnadshavares önskemål och 
närhetsprincipen. 
Syskonförtur innebär att elever från förskoleklass till och med årskurs 6, som har ett äldre syskon 
(t.o.m. årskurs sex) som går på skolenhet kan få plats på samma skolenhet om det finns plats. 
 

Lottning 
Skulle flera elever hamna på exakt samma mätresultat vad gäller principerna ovan tillämpas lottning. 
 
 

Så går skolvalet skolplaceringen till  
Önska skolaSkolval 
Skolval görs av Vvårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Stenungsunds kommun har rätt att 
önska skola:  
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• när eleven ska börja vid val av skolenhet till förskoleklass,  
• vid byte val av ny skolenhet exempelvis till årskurs 4 och 7, 
• vid önskemål om skolbyte, och 
• vid inflyttning till kommunen. 

 
Valet till förskoleklass görs det kalenderår barnet fyller sex år.  

Det kalenderår ett barn fyller 5 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja förskoleklass. Ansökan 
godkänns i mån av plats. 
 
Det kalenderår ett barn fyller 6 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja grundskola utan att först 
ha gått i förskoleklass om barnet bedöms ha förutsättningar för det. 

Barn folkbokförda i Stenungsunds kommun har företräde framför barn folkbokförda i annan 
kommun som önskar skola gör skolval i Stenungsunds kommun.  

Barn som stadigvarande vistas i kommunen på grund av särskilda omständigheter som exempelvis 
vid familjehemsplacering eller som ensamkommande, likställs med folkbokförda i kommunen.  

Det är viktigt att folkbokföringsadressen är korrekt eftersom den utgör grunden för mätningen av 
relativ närhet.  
 
Vårdnadshavare till barn med skyddad identitet kan inte önska skola genomföra skolvalet på 
sedvanligt sätt. Kontakt tas i stället med kommunen. 
 

Ansökan om skolplaceringval 
Skolvalet Önskemål om skola i Stenungsund görs vanligen mellan 15 november och 15 december. 
Övrig tid sker skolval önskemål vid behov. 
Ansökan görs av vårdnadshavare, företrädesvis via e-tjänst1, men kan också ske via blankett som 
finns på kommunens hemsida. Vid gemensam vårdnad för barn ska ansökan signeras av båda 
vårdnadshavarna.  
 
Om vårdnadshavare avstår från att göra skolvallämna önskemål skolplaceras eleven ändå. Det gäller 
också om önskemåletvalet av någon anledning inte är giltigt, till exempel om det finns två 
vårdnadshavare och en inte har signerat ansökan. Om vårdnadshavare trots påminnelser inte gör 
lämnar ett aktivt och giltigt önskemålskolval placeras eleven utifrån folkbokföring och relativ närhet, 
i mån av plats i förhållande till de elever vars vårdnadshavare lämnat ett önskemålgjort ett skolval. 
 

Beslut om skolplacering 
Beslut om skolplacering inför kommande läsår sker under vårterminen och beslutet fattas i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Detta gäller även beslut om skolplacering för elev 
folkbokförd i annan kommun.  
Information om skolplacering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren valt önskat meddelas 
skriftligen.  

 
1 https://www.stenungsund.se/skolval    
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Beslut om skolplacering vid önskemål om byte av skola efter det att läsåret påbörjats fattas i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Det gäller även beslut om skolplacering för elev som 
flyttar till kommunen.  
 

Skolplacering av syskon 
Syskonförtur kan tillämpas i de fall det inte påverkar annan vårdnadshavares önskemål och 
närhetsprincipen. 
Syskonförtur innebär att elever från förskoleklass till och med årskurs 6, som har ett äldre syskon 
(t.o.m. årskurs sex) som går på skolenhet kan få plats på samma skolenhet om det finns plats. 
 

Skolskjuts  
Ansökan om skolskjuts görs separat. Det är vårdnadshavares ansvar att hos kommunen undersöka 
vad deras eventuella skolplaceringval kan få för effekter på rätten till skolskjuts. Ett skolbyte kan 
innebära att elev förlorar rätten till skolskjuts. Mer information om skolskjuts finns på kommunens 
hemsida.  
 

Tidigare eller sSenare skolstart 
 
Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. Önskemål till förskoleklass görs 
normalt det kalenderår barnet fyller sex år.  

Det kalenderår ett barn fyller 5 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja förskoleklass. Ansökan 
godkänns i mån av plats. 
 
Det kalenderår ett barn fyller 6 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja grundskola utan att först 
ha gått i förskoleklass om barnet bedöms ha förutsättningar för det. 

Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. 
För ett barn som fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet 
fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. 
Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda barnet att gå i förskola istället. 
 
 

Undantag från önskemål om skolvalskolplacering 
Grundsärskolan 
För bBarn som ska skolplaceras i grundsärskolan gör inget skolval. För dessa barn finns ett särskilt 
antagningsförfarande.2 
För individintegrerade3 elever i grundsärskolan görs skolval lämnas önskemål om skola enligt 
riktlinjer för skolval skolplacering ovan. 
 

 
2 https://www.stenungsund.se/grundsarskola 
3 Elever som går i vanlig klass men läser grundsärskolans läroplan. 
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Särskilda skäl  
Om en elev har omfattande särskilda behov som styrks med en utredning av rektor och/eller 
elevhälsoteam kan skolplacering påverkas. Utredningen kan visa att skolgången inte kan fullgöras på 
ett likvärdigt sätt på en skolenhet, på grund av exempelvis behov av omfattande anpassningar. 
Utredningen kan också visa att elevens möjlighet till likvärdig skolgång skulle påverkas negativt av 
en skolplacering. 
 
 

Andra bestämmelser 
Fristående skolor 
Stenungsunds kommun handlägger eller förmedlar inte ansökningar till fristående skolor. 
Vårdnadshavare som vill placera sitt barn på en fristående skola vänder sig direkt till den skola där 
plats önskas.  
När plats på fristående skola erhållits informerar vårdnadshavaren kommunen. Informationen sker på 
därför avsedd blankett som finns på kommunens hemsida. 
 

Skolor i annan kommun  
Vårdnadshavare som vill placera sitt barn på en skola i en annan kommun vänder sig direkt till den 
kommun där plats önskas. När plats erhållits informerar vårdnadshavaren Stenungsunds kommun. 
Informationen sker på därför avsedd blanketts som finns på kommunens hemsida. 
 
Om särskilda skäl föreligger har elev med hänsyn till sina personliga förhållanden rätt att bli 
mottagen i en annan kommuns skola. Den mottagande kommunen avgör om särskilda skäl föreligger 
efter att ha inhämtat yttrande från elevens hemkommun. Om en elev har tagits emot i en annan 
kommuns skola har eleven rätt att gå kvar i den skolan hela läsåret även om de förhållanden som låg 
till grund för mottagandet ändras under läsåret. Om bara en årskurs återstår av skolgång har eleven 
rätt att gå kvar det sista läsåret. 
 
 

Överklagande av beslut om skolplacering 
Vårdnadshavare som är missnöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet. Beslutets art 
avgör formerna för överklagandet: 
 

• Beslut om skolplacering enligt den relativa närhetsprincipen kan bara överklagas med 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Vid laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, 
inte om beslutet är lämpligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta nytt beslut i frågan utan 
endast upphäva beslutet. Information om överklagande genom laglighetsprövning finns på 
kommunens hemsida. 

• Beslut som innebär att kommunen frångår vårdnadshavares önskemål på grund av att den 
önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
för kommunen eller på grund av att det bedömts som nödvändigt med hänsyn till övriga 
elevers trygghet och studiero, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
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Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att skicka med anvisningar om hur beslutet kan 
överklagas. 
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Bilaga 1 
 

Lagstiftning 
Skollagen (2010:800) 

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
När skolplikten inträder 
10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.  
 
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år.  
 
Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets 
vårdnadshavare.  
 
Tidigare skolstart 
11 § Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller fem år. 
 

9 kap. Förskoleklassen 
Mottagande i en annan kommun 
13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan 
kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. Innan 
kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta 
yttrande från barnets hemkommun.  
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin 
förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun.  
 
14 § En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst läsår har rätt att gå 
kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under 
läsåret. 
 
Placering vid en skolenhet 
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.  
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Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 

10 kap. Grundskolan 
Mottagande i en annan kommun 
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun 
än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen 
fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från 
elevens hemkommun. 
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara 
för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundskola i den kommun där eleven 
vistas. 
 
Kommunens organisation av sin grundskola 
29 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.  
 
Varje kommun ska organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av skolgången 
behöver bo utanför det egna hemmet.  
Avsteg härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår som 
orimligt att kommunen måste anordna skolgång på sådant sätt att eleven kan bo kvar i 
hemmet under skolgången. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid elevens ålder.  
 
En elev i grundskola med offentlig huvudman som till följd av sin skolgång måste bo utanför 
det egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Hemkommunen ska svara för 
detta utan extra kostnader för eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever 
som med stöd av 25-27 §§ går i en annan kommuns grundskola eller elever som väljer att 
gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den där de annars skulle ha placerats.  
 
Placering vid en skolenhet 
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.  
 
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller 
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
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Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas. 

11 kap. Grundsärskolan 
Mottagande i en annan kommun 
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas av en annan 
kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundsärskola. Innan 
kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta 
yttrande från elevens hemkommun. 
 
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara 
för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundsärskola i den kommun där eleven 
vistas. 
 
Kommunens organisation av sin grundsärskola 
28 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.  
 
Varje kommun ska så långt det är möjligt organisera sin grundsärskola så att ingen elev på 
grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet.  
 
I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns det föreskrifter om 
stöd och service i form av boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.  
 
Placering vid en skolenhet 
29 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundsärskola.  
 
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller 
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
 
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas. 
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Föräldrabalk (1949:381) 

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge 
Vårdnadens utövande 
11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder 
och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47). 
 
12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om 
vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet 
har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art. 
 
Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs 
med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp 
avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens 
samtycke. 
 
Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan att ha rätt till det finns 
bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. Lag (1983:47). 
 
13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11§ eller 12§ 
gälla dem tillsammans. 
 
Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta 
del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer 
den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för 
barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. 
 
I 8 a § finns bestämmelser om ändring i vårdnaden när den ena föräldern är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden. Lag (2005:430). 
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Inledning 
Alla barn från sex till sexton år har skolplikt. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i 
den verksamhet som anordnas där. De obligatoriska skolformerna är förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola.  
 
En grundläggande princip för skolplacering är det fria skolvalet som innebär att vårdnadshavare har 
rätt att välja skolenhet för sitt barn i hela kommunen. Hur många elever som får plats vid varje 
skolenhet bestäms av kommunen. 
 
I detta dokument redovisas riktlinjer som reglerar grundläggande principer för skolplacering. Bilagt 
finns de lagrum som ligger till grund för detta dokument. 
 
 

Fritt skolval – grundläggande princip för skolplacering  
Vad är fritt skolval? 
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå.  
 
Kommunen får frångå vårdnadshavares önskemål: 

• om önskad placering medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 
nära hemmet åsidosätts,  

• om den önskade placeringen medför att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

• om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. (Gäller endast 
grundskolan och grundsärskolan). 

  
Stenungsunds kommun som avgör hur många elever som får plats på varje skolenhet. När det är fler 
elever som vill gå på en skola än det finns platser, avgör den relativa närhetsprincipen vilka elever 
som har företräde till plats på skolan.  
 
Vid skolval till årskurs 4 har alla elever i Ucklumskolan årskurs 3 rätt till placering på 
Spekerödskolan. (Enligt beslut i kommunstyrelsen 2021-11-29 § 319) 
 

Relativa närhetsprincipen 
Den relativa närhetsprincipen innebär att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande 
skolor vägs i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Det innebär inte att elever som bor 
närmast en viss skola enbart av det skälet ges företräde framför andra sökande i kommunen. Istället 
gäller, enligt rättspraxis, relativ närhet, det vill säga alla elevers rätt till en skola nära hemmet.  
 
För att fastställa den relativa närheten mäts avståndet mellan elevs folkbokföringsadress och den 
ansökta skolan och mellan folkbokföringsadress och närmaste alternativa skola. Resultatet av 
mätningen, den relativa närheten, innebär att om flera vårdnadshavare sökt samma skola, och bara en 
elev kan erbjudas plats, så har elev med längst skolväg till övriga skolor företräde.  
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Med skolväg avses kortaste färdvägen längs vägnätet mellan elevens folkbokföringsadress och 
skolans huvudentré. Färdvägen kan vara gång-, cykel-, och bilväg.  
Skulle flera elever hamna på exakt samma mätresultat tillämpas lottning. 
 
 

Så går skolvalet till  
Skolval 
Skolval görs av vårdnadshavare till elever som är folkbokförda i Stenungsunds kommun:  

• vid val av skolenhet till förskoleklass,  
• vid val av ny skolenhet exempelvis till årskurs 4 och 7, 
• vid önskemål om skolbyte, och 
• vid inflyttning till kommunen. 

 
Valet till förskoleklass görs det kalenderår barnet fyller sex år.  

Det kalenderår ett barn fyller 5 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja förskoleklass. Ansökan 
godkänns i mån av plats. 
 
Det kalenderår ett barn fyller 6 år kan vårdnadshavare ansöka om att börja grundskola utan att först 
ha gått i förskoleklass om barnet bedöms ha förutsättningar för det. 

Barn folkbokförda i Stenungsunds kommun har företräde framför barn folkbokförda i annan 
kommun som gör skolval i Stenungsunds kommun.  

Barn som stadigvarande vistas i kommunen på grund av särskilda omständigheter som exempelvis 
vid familjehemsplacering eller som ensamkommande, likställs med folkbokförda i kommunen.  

Det är viktigt att folkbokföringsadressen är korrekt eftersom den utgör grunden för mätningen av 
relativ närhet.  
 
Vårdnadshavare till barn med skyddad identitet kan inte genomföra skolvalet på sedvanligt sätt. 
Kontakt tas i stället med kommunen. 
 

Ansökan om skolval 
Skolvalet i Stenungsund görs vanligen mellan 15 november och 15 december. Övrig tid sker skolval 
vid behov. 
Ansökan görs av vårdnadshavare, företrädesvis via e-tjänst1, men kan också ske via blankett som 
finns på kommunens hemsida. Vid gemensam vårdnad för barn ska ansökan signeras av båda 
vårdnadshavarna.  
 
Om vårdnadshavare avstår från att göra skolval skolplaceras eleven ändå. Det gäller också om valet 

 
1 https://www.stenungsund.se/skolval    
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av någon anledning inte är giltigt, till exempel om det finns två vårdnadshavare och en inte har 
signerat ansökan. Om vårdnadshavare trots påminnelser inte gör ett aktivt och giltigt skolval placeras 
eleven utifrån folkbokföring och relativ närhet, i mån av plats i förhållande till de elever vars 
vårdnadshavare gjort ett skolval. 
 

Beslut om skolplacering 
Beslut om skolplacering inför kommande läsår sker under vårterminen och beslutet fattas i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Detta gäller även beslut om skolplacering för elev 
folkbokförd i annan kommun.  
Information om skolplacering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren valt meddelas skriftligen.  
 
Beslut om skolplacering vid önskemål om byte av skola efter det att läsåret påbörjats fattas i enlighet 
med kommunstyrelsens delegationsordning. Det gäller även beslut om skolplacering för elev som 
flyttar till kommunen.  
 

Skolplacering av syskon 
Syskonförtur kan tillämpas i de fall det inte påverkar annan vårdnadshavares önskemål och 
närhetsprincipen. 
Syskonförtur innebär att elever från förskoleklass till och med årskurs 6, som har ett äldre syskon 
(t.o.m. årskurs sex) som går på skolenhet kan få plats på samma skolenhet om det finns plats. 
 

Skolskjuts  
Ansökan om skolskjuts görs separat. Det är vårdnadshavares ansvar att hos kommunen undersöka 
vad deras eventuella skolval kan få för effekter på rätten till skolskjuts. Ett skolbyte kan innebära att 
elev förlorar rätten till skolskjuts. Mer information om skolskjuts finns på kommunens hemsida.  
 

Senare skolstart 
Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om 
barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som fått skolplikten 
uppskjuten börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets 
hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska 
kommunen erbjuda barnet att gå i förskola istället. 
 
 

Undantag från skolval 
Grundsärskolan 
Barn som ska skolplaceras i grundsärskolan gör inget skolval. För dessa barn finns ett särskilt 
antagningsförfarande.2 
För individintegrerade3 elever i grundsärskolan görs skolval enligt riktlinjer för skolval ovan. 

 
2 https://www.stenungsund.se/grundsarskola 
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Särskilda skäl  
Om en elev har omfattande särskilda behov som styrks med en utredning av rektor och/eller 
elevhälsoteam kan skolplacering påverkas. Utredningen kan visa att skolgången inte kan fullgöras på 
ett likvärdigt sätt på en skolenhet, på grund av exempelvis behov av omfattande anpassningar. 
Utredningen kan också visa att elevens möjlighet till likvärdig skolgång skulle påverkas negativt av 
en skolplacering. 
 
 

Andra bestämmelser 
Fristående skolor 
Stenungsunds kommun handlägger eller förmedlar inte ansökningar till fristående skolor. 
Vårdnadshavare som vill placera sitt barn på en fristående skola vänder sig direkt till den skola där 
plats önskas.  
När plats på fristående skola erhållits informerar vårdnadshavaren kommunen. Informationen sker på 
därför avsedd blankett som finns på kommunens hemsida. 
 

Skolor i annan kommun  
Vårdnadshavare som vill placera sitt barn på en skola i en annan kommun vänder sig direkt till den 
kommun där plats önskas. När plats erhållits informerar vårdnadshavaren Stenungsunds kommun. 
Informationen sker på därför avsedd blanketts som finns på kommunens hemsida. 
 
Om särskilda skäl föreligger har elev med hänsyn till sina personliga förhållanden rätt att bli 
mottagen i en annan kommuns skola. Den mottagande kommunen avgör om särskilda skäl föreligger 
efter att ha inhämtat yttrande från elevens hemkommun. Om en elev har tagits emot i en annan 
kommuns skola har eleven rätt att gå kvar i den skolan hela läsåret även om de förhållanden som låg 
till grund för mottagandet ändras under läsåret. Om bara en årskurs återstår av skolgång har eleven 
rätt att gå kvar det sista läsåret. 
 
 

Överklagande av beslut om skolplacering 
Vårdnadshavare som är missnöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga beslutet. Beslutets art 
avgör formerna för överklagandet: 
 

• Beslut om skolplacering enligt den relativa närhetsprincipen kan bara överklagas med 
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Vid laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, 
inte om beslutet är lämpligt. Det betyder att domstolen inte kan fatta nytt beslut i frågan utan 
endast upphäva beslutet. Information om överklagande genom laglighetsprövning finns på 
kommunens hemsida. 

 
3 Elever som går i vanlig klass men läser grundsärskolans läroplan. 
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• Beslut som innebär att kommunen frångår vårdnadshavares önskemål på grund av att den 
önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
för kommunen eller på grund av att det bedömts som nödvändigt med hänsyn till övriga 
elevers trygghet och studiero, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 
Vid denna typ av beslut är kommunen skyldig att skicka med anvisningar om hur beslutet kan 
överklagas. 
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Bilaga 1 
 

Lagstiftning 
Skollagen (2010:800) 

7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning 
När skolplikten inträder 
10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.  
 
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år.  
 
Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets 
vårdnadshavare.  
 
Tidigare skolstart 
11 § Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet 
fyller fem år. 
 

9 kap. Förskoleklassen 
Mottagande i en annan kommun 
13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan 
kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass. Innan 
kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta 
yttrande från barnets hemkommun.  
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin 
förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun.  
 
14 § En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst läsår har rätt att gå 
kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under 
läsåret. 
 
Placering vid en skolenhet 
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.  
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Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen. 

10 kap. Grundskolan 
Mottagande i en annan kommun 
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun 
än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen 
fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från 
elevens hemkommun. 
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara 
för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundskola i den kommun där eleven 
vistas. 
 
Kommunens organisation av sin grundskola 
29 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.  
 
Varje kommun ska organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av skolgången 
behöver bo utanför det egna hemmet.  
Avsteg härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det framstår som 
orimligt att kommunen måste anordna skolgång på sådant sätt att eleven kan bo kvar i 
hemmet under skolgången. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid elevens ålder.  
 
En elev i grundskola med offentlig huvudman som till följd av sin skolgång måste bo utanför 
det egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Hemkommunen ska svara för 
detta utan extra kostnader för eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever 
som med stöd av 25-27 §§ går i en annan kommuns grundskola eller elever som väljer att 
gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den där de annars skulle ha placerats.  
 
Placering vid en skolenhet 
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.  
 
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller 
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
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Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas. 

11 kap. Grundsärskolan 
Mottagande i en annan kommun 
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas av en annan 
kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina 
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundsärskola. Innan 
kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta 
yttrande från elevens hemkommun. 
 
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska svara 
för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundsärskola i den kommun där eleven 
vistas. 
 
Kommunens organisation av sin grundsärskola 
28 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola beakta vad som är 
ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.  
 
Varje kommun ska så långt det är möjligt organisera sin grundsärskola så att ingen elev på 
grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet.  
 
I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns det föreskrifter om 
stöd och service i form av boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 
och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.  
 
Placering vid en skolenhet 
29 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundsärskola.  
 
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, eller 
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
 
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas. 
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Föräldrabalk (1949:381) 

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge 
Vårdnadens utövande 
11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder 
och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47). 
 
12 § Barnet ingår självt avtal om anställning eller annat arbete, men endast om 
vårdnadshavaren samtycker till avtalet. Barnet får självt säga upp avtalet och, om barnet 
har fyllt sexton år, utan nytt samtycke avtala om annat arbete av liknande art. 
 
Barnet eller vårdnadshavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan, om det behövs 
med hänsyn till barnets hälsa, utveckling eller skolgång. Har vårdnadshavaren sagt upp 
avtalet av detta skäl, får barnet inte därefter träffa nytt avtal utan vårdnadshavarens 
samtycke. 
 
Om verkan av att barnet ensamt har träffat avtal om arbete utan att ha rätt till det finns 
bestämmelser i 9 kap. 6 och 7 §§. Lag (1983:47). 
 
13 § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som sägs i 11§ eller 12§ 
gälla dem tillsammans. 
 
Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta 
del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer 
den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för 
barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. 
 
I 8 a § finns bestämmelser om ändring i vårdnaden när den ena föräldern är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden. Lag (2005:430). 
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§ 59 Dnr: KS 2021/927 
 
Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att underteckna reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen, med tillhörande överenskommelser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har erhållit förslag på det hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan 
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett Hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revideringen inför en ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 

Avtalet har tidigare varit på remiss varav kommunen valde att lämna ett antal synpunkter, se 
kommunfullmäktiges beslut 16 december 2021 § 197. En del förändringar har gjorts i 
förslaget sedan remissversionen. Avtalet uppfattas dock inte som helt konsekvent och det 
kvarstår fortfarande en otydlighet i ansvarsfrågan. Det bedöms dessutom tveksamt om 
samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. Förvaltningen bedömer 
att ett ingående av avtalet kan medföra omfattande kostnadsökning för kommunen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 197 
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2022-07-12

 
Rickard Persson Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att underteckna reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen, med tillhörande överenskommelser. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har erhållit förslag på det hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan 
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett Hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revideringen inför en ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 

Avtalet har tidigare varit på remiss varav kommunen valde att lämna ett antal synpunkter, se 
kommunfullmäktiges beslut 16 december 2021 § 197. En del förändringar har gjorts i 
förslaget sedan remissversionen. Avtalet uppfattas dock inte som helt konsekvent och det 
kvarstår fortfarande en otydlighet i ansvarsfrågan. Det bedöms dessutom tveksamt om 
samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. Förvaltningen bedömer 
att ett ingående av avtalet kan medföra omfattande kostnadsökning för kommunen.  

 
Beskrivning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård 
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunerna och 
regionen. Bakgrunden till att kommunen i samband med ädelreformen 1992 blev en 
sjukvårdshuvudman beskrivs i prop. 1990/91:14. Syftet var att säkerställa en sammanhållen 
vård och omsorg för äldre personer och personer med funktionsnedsättning på särskilda 
boenden. Det beskrivs att social och medicinsk kompetens skulle integreras. För att uppnå det 
fick kommunerna ett samlat ansvar för de i det löpande arbetet vanligt förekommande 
arbetsuppgifterna. Det var en viktig förutsättning för att förbättra vårdkvalitet och för att ge 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/927
2022-07-12

äldre och funktionsnedsatta en trygg och säker vård och omsorg. Det tydliggjordes även att 
det endast är när specialiserade resurser i hälso- och sjukvården behövs som länssjukvårdens 
resurser ska användas. 
 
Regionen är den huvudman som är primärt ansvarig för hemsjukvården. Västra 
Götalandsregionen och kommunerna inom regionen har sedan regionbildningen 1999 en 
överenskommelse om att ta över ansvaret för hemsjukvård enligt möjligheten i 14 kap. 1 § 
HSL. Regionen har en möjlighet, inte en skyldighet, att lämna över ansvaret för hemsjukvård 
till kommunen. Genom möjligheten att överlåta ansvaret för hemsjukvården utvidgas 
kommunens kommunala befogenhet, det vill säga uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt kommunallagen (2017:725), KL eller annan speciallagstiftning.  
 
Kommun kan med region endast samverka om sina egna kommunala uppgifter eller när det 
finns stöd genom bestämmelser i lag eller författning. Exempelvis finns det bestämmelser 
kring samverkan mellan kommuner och regioner kring utskrivningsklara patienter från den 
slutna vården i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 
 
Ovanstående innebär att avtalssamverkan endast kan avse sådant som faller inom den 
kommunala befogenheten. En kommun eller en region får alltså inte genom avtalssamverkan 
uppdra åt en annan kommun eller en annan region att utföra uppgifter som den inte får utföra 
själv. Detta innebär att det på många områden finns hinder mot avtalssamverkan mellan en 
kommun och en region. Detta följer av 2 kap. 2 § KL. En kommun får inte med stöd av 
avtalssamverkan utföra uppgifter som ankommer på en region och vice versa, se prop. 
2017/18:151 s 33.  
 
Att en region eller kommun har möjlighet enligt 15 kap. 1 § HSL att ingå avtal med annan om 
utförande av hälso-och sjukvårdsinsatser innebär inte någon utvidgning av den kommunala 
kompetensen eller möjligheten för kommuner att utföra uppgifter som åligger annan. Syftet 
med bestämmelsen är att öka konkurrensen och skapa förutsättningar för privata aktörer och 
kommunala företag att utföra vissa kommunala uppgifter. Bestämmelsen innebär inte något 
undantag från kravet på att tillämpa upphandlingsregler och regelverket om obligatoriska 
vårdvalssystem inom primärvården behöver beaktas. 
 
Det finns lagstöd för regionen att lämna över ansvaret för hemsjukvård. Var gränsen går 
mellan den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lagstiftning ska eller får bedriva och 
den hälso- och sjukvård det åligger regionen att ansvara för är i vissa delar oklart. I 
förarbetena till nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har 
befogenhet att bedriva beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Att den kommunala hälso- 
och sjukvården bedrivs på primärvårdsnivå bekräftas, utöver förarbeten, även av SKR i deras 
stödmaterial Specialiserad vård i hemmet och betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och 
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jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, SOU 2022:41. Definitionen av primärvård i 
lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och primärvårdens grunduppdrag redogörs för i det nya 
kapitlet 13 a i HSL. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka hälso- och sjukuppgifter 
som ingår i primärvården kan och kommer troligtvis att förändras över tid.  
Ett hälso-och sjukvårdsavtal mellan region och kommun bör alltså endast reglera det 
gemensamma kompetensområdet, det vill säga primärvården. Efter remissversionen har det 
skrivits in i avtalet att kommunens huvudmannaskap är på primärvårdsnivå. Avtalet uppfattas 
dock inte som helt konsekvent och förvaltningen tolkar avtalet som att det fortfarande finns en 
otydlighet i ansvarsfrågan. I avtalets inledande stycke står det att ”Regionen har ansvar för 
specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan 
särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården”.  
 
Regionen och kommunen har ett gemensamt huvudmannaskap för primärvården. Om 
regionen bedömer att den regionfinansierade primärvården även kan utföra specialiserad vård 
som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens 
behöver det inte regleras i ett avtal med kommunen. Avtalet bör således inte insinuera att 
någon annan part än regionen ska utföra specialistvårdsinsatser. Hur regionen däremot väljer 
att organisera sitt ansvarsområde, det vill säga hur regionen fördelar och begränsar hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom specialiserad vård och primärvård, mellan de olika aktörerna inom 
den regionfinansierade vården står det parten, inom sina egna regelverk, fritt att reglera 
utanför hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 
Kännedomen kring problematiken med samverkan mellan regioner och kommuner gällande 
hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem är inget nytt. Ett antal 
remissinstanser för den statliga utredningen God och nära vård – En reform för ett hållbart 
hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) tog upp problematiken, där även Västra 
Götalandsregionen och SKR, se remissyttrande av Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
daterat 2020-09-08, RS 2020-02766. SKR lämnade även genom sektionschef Emma Spak ett 
särskilt yttrande som bland annat tog upp följande, 
 
”Att säkerställa att varje patient får vård utifrån sina individuella behov och förutsättningar 
är avgörande för utvecklingen av Nära vård. Som en viktig förutsättning för att möjliggöra 
detta behandlar utredningen frågan om samverkan mellan regioner och kommuner avseende 
hälso- och sjukvårdsinsatser inom öppen specialiserad vård i den enskildes hem. I 
utredningen görs bedömningen att kommuner redan idag kan medverka i sådan vård inom 
ramen för nu gällande regelverk. Tyvärr riskerar utredningens förslag på detta område att 
inte vara tillräckliga för att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan 
regioner och kommuner gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes 
hem.” 
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Fortsättningsvis har SKR, så sent som i juni 2022 publicerat ett stödmaterial Specialiserad 
vård i hemmet, vars avsikt är att ge stöd till kommuner och regioner i det fortsatta 
samverkansarbetet kring de juridiska förutsättningarna för hur personer med behov av 
specialiserad vård i hemmet ska kunna erbjudas en sammanhållen vård och omsorg. I juni 
2022 överlämnades betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer, SOU 2022:41, till socialdepartementet, som även den redogör kring 
regelverket. I SOU 2022:41 görs bedömningen att en utredning bör få i uppdrag att förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och möjligheten till samverkan inom den 
specialiserade vården i hälso-och sjukvårdslagen. 
 
Skälen för bedömningen är enligt utredningen att omställningen till en nära vård och utökade 
möjligheter att utföra medicinska insatser utanför vårdinrättningar medför att gränssnittet 
mellan kommunal primärvård och regionens specialiserade sjukvård som kan utföras i 
hemmet blir alltmer otydligt. Vidare förtydligar utredningen att kommunerna inte förväntas ha 
medicinsk kompetens, medicinteknisk utrusning eller bemanning för att bedriva specialiserad 
hälso- och sjukvård som kräver särskild medicinsk kompetens eller medicinteknisk utrustning 
enligt den ansvarsfördelning som regleras i HSL. Avslutningsvis gör utredningen 
bedömningen att rättsläget borde framgå tydligare av HSL då det råder osäkerhet om olika 
arbetsformer är lagenliga eller inte. Oavsett om lagstiftaren vill undvika eller uppmuntra 
möjligheten till samverkan inom den specialiserade vården i hälso-och sjukvårdslagen bör 
lagstiftningen förtydligas. 
 
Utöver problematiken med samverkan mellan regioner och kommuner gällande hur hälso- och 
sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem behöver även den praktiska hanteringen av 
problematiken lyftas. I ett remissyttrande till Socialdepartementet daterat 2019-04-12, dnr. 
19/00343, gällande promemorian Behov av hjälp med andning och sondmatning, diskuterar 
SKR ansvarsfrågans arbetsrättsliga aspekter. Diskussionen förs främst utifrån hantering av 
egenvård men resonemangen är ändock i viss del tillämpliga på kommunen som arbetsgivare 
på vård utöver primärvård: 
 
” Antalet personer som får hälso- och sjukvårdsåtgärder utförda av personal i patientens 
ordinära bostad ökar, bl.a. tack vare den medicinska och medicintekniska utvecklingen. 
Möjligheten att få hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet kan dock inte vara beroende av att 
avancerad hälso- och sjukvård bedöms såsom egenvård. Socialdepartementets förslag till 
ändring i LSS bör därför justeras. För att på bästa sätt tillgodose behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet bör också, enligt SKL, hälso- och sjukvårdslagen ändras så att 
gränssnittet mellan sjukvårdshuvudmännen blir mer flexibelt. Kompetensfördelningen mellan 
regioner och kommuner behöver hanteras, så att verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt 
både för patienter/brukare och anställd personal. En idéskiss när det gäller förändringen av 
HSL bifogas. 
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SKL vill slutligen understryka att arbetsmiljöriskerna och riskerna för att patienten/brukaren 
skadas måste tas på allvar. De arbetsuppgifter som utförs av kommunerna måste ligga inom 
kommunernas kompetensram. Utförs arbetsuppgifter som är så avancerade att stöd inte kan 
ges av arbetsgivaren och arbetsgivaren inte kan avgöra om de utförs på ett korrekt sätt, kan 
personalen och deras närmaste chefer hamna i en svår eller omöjlig situation som t.ex. kan 
leda till arbetsrättsliga frågor om arbetsskyldighet. 
 
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen 
[1977:1160], AML) och som ska göra riskbedömningar, vidta åtgärder och göra 
uppföljningar. Riskbedömningar ska göras så att arbetstagare inte utsätts för risker i den 
fysiska miljön eller risker för att arbetstagarna utsätts för alltför hög arbetsbelastning, stress, 
bristande arbetsledning och kommunikation. 
 
Inträffar en olycka och risker har kunnat förutses och förebyggas, kan arbetsgivaren (chefer – 
beroende på hur arbetsmiljöuppgifterna fördelats) ställas till svars för arbetsmiljöbrott. 
 
Fackliga organisationer kan påtala och begära riskbedömning och eller åtgärder enligt 6 kap 
6 a § arbetsmiljölagen. Leder en sådan begäran inte till att arbetsgivaren agerar kan 
skyddsombud gå vidare till Arbetsmiljöverket med begäran om förbud eller förelägganden. 
Skyddsombud kan även stoppa arbetet vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv 
och hälsa, 6 kap 7 § arbetsmiljölagen, vilket försätter både assistansanordnaren och den 
berättigade i en svår situation. Arbetsmiljöverket kan även utföra tillsyn och meddela 
förelägganden eller förbud vid vite vid brister i arbetsmiljön. 
 
Arbetstagare som inte har tillräcklig kunskap för att utföra avancerade hälso- och 
sjukvårdsåtgärder riskerar att skada både brukare och sig själva. Ansvar för skada vid 
egenvård bedöms enligt allmänna skadestånds- och straffrättsliga principer. Vållande till 
kroppsskada eller sjukdom och/eller arbetsmiljöbrott kan aktualiseras. Även andra 
arbetsrättsliga frågor kan aktualiseras, av enskilda eller av fackliga organisationer.” 
 
När det gäller ansvar för skador i hälso- och sjukvårdssammanhang regleras det särskilt. Hur 
hälso- och sjukvårdsavtalet ställer sig till kommunenens problematik att kunna planera, 
arbetsleda och ansvara för vård som ligger utanför dess kommunala befogenhet är obesvarat. 
Det är förståeligt att försöka minimera antalet inblandade kring och i den enskildes hem, men 
hur det rent praktiskt ska gå till genom att den kommunala hemsjukvården tar över 
specialistvård är inte klargjort.  

Det uppfattas av förvaltningen som att det finns en diskrepans kring synen mellan utförandet 
och ansvaret för viss hälso- och sjukvård. Möjligen åsyftas delegering som en tänkbar lösning. 
Delegering innebär allmänt sett att ansvaret för fullgörandet av en arbetsuppgift genom ett 
beslut av den som det normalt åvilar att svara för uppgiften, förs över till en annan person, 
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som utan detta beslut inte får utföra den. Vid en delegering överlåts en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd från hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt och reellt kompetent för 
den uppgift som beslutet avser, till en person som saknar formell kompetens för uppgiften, se 
SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.  

Uppgiftsmottagaren ska vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. Delegaten ska 
genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning ha visat sig ha 
blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras. Hälso- och sjukvårdspersonal 
får endast delegera en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med kravet på en god 
och säker vård, 6 kap. 3 § PSL. 

Ett beslut om delegering är personligt och får endast avse en namngiven person och inte en 
viss yrkesgrupp, det är således inte möjligt att delegera till ”enhetens undersköterskor”. Den 
som genom ett delegeringsbeslut tilldelats vissa arbetsuppgifter får i sin tur inte delegera 
uppgiften till någon annan. Delegeringar kan ske över verksamhets- och vårdgivargränser. En 
förutsättning är att mottagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra 
arbetsuppgiften. Det innebär att den som avser att delegera över en verksamhets- eller 
vårdgivargräns först måste samråda med mottagarens arbetsledning.  

En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning, en instruktion 
eller liknande framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp eller om något liknande 
formellt eller praktiskt hinder föreligger. I ”Hälso- och sjukvård – gränsdragningsfrågor 
mellan region och kommun” daterad 2019-11-20 skriver Ellinor Englund och Anna Åberg, 
SKR Avdelningen för juridik, att ett formellt hinder för delegering torde vara kommunallagen 
samt hälso- och sjukvårdslagen varav det framgår att det inte är möjligt för en kommun eller 
en region att ta hand om sådana angelägenheter som enbart ska handhas av staten, en annan 
kommun, en annan region eller någon annan. Sådan hälso- och sjukvård som enbart regionen 
ska ha hand om kan därmed inte kommunen ansvara för. Att ansvarsgränsen inte är möjlig att 
ändra genom kommunala beslut eller avtal framgår av RÅ 1997 ref. 9. 

Englund och Åberg beskriver även regleringen för medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
11 kap. 4 § HSL, som bland annat ska ansvara för att patienten får en säker och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde samt att beslut om att 
delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten, 4 kap. 6 § 1 och 4 hälso- 
och sjukvårdsförordningen [2017:80] och att även denna reglering torde påverka möjligheten 
att delegera över huvudmannaskapsgränsen mellan region och kommun. 

Förvaltningen ställer sig frågande till hur MAS ska kunna ansvara för bedömning av att 
delegeringsbeslut som avser utförandet av specialiserad vård är patientsäker, eftersom det inte 
ligger i kommunens uppdrag att tillhanda hålla de resurser som kan komma att krävas för 
utförandet. Kommuner förväntas inte ha medicinsk kompetens, medicinteknisk utrusning eller 
bemanning för att bedriva specialiserad hälso- och sjukvård som kräver särskild medicinsk 
kompetens eller medicinteknisk utrustning enligt den ansvarsfördelning som regleras i HSL. 
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Fortsättningsvis framhävs det i avtalet att fokuset ska ligga på individens behov framför att 
söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Att avsikten är att hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för 
samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. 

Vid goda relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när 
frågor om ansvar ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär dock 
att dessa frågor blir allt viktigare. Förvaltningen anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas 
för att avtalet ska kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad 
vård över huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter.  

I SOU 2022:41 beskrivs även att utredningen haft dialoger där det framkommer att en del 
kommuner i takt med att vården flyttas ut från sjukhusen, känt sig tvingade att ta över alltmer 
ansvar för specialiserad vård från regionerna. Det går enligt utredningens mening utöver vad 
som förväntas av en kommun inom ramen för dess huvudmannaansvar. Det går också utöver 
vad kommunen får ta över ansvaret för enligt HSL.  

Däremot kan det, inom ramen för kommunens skyldighet att samverka i omställningen till en 
mer nära vård, krävas att dess personal medverkar i viss vård på regionens uppdrag. 
Utredningen ser inte något hinder för att kommunens personal utför enklare insatser även om 
dessa ordinerats av den specialiserade vården, under förutsättning att personalen har såväl 
kompetens som utrustning för detta.  

Problematiken som förvaltningen ser det är att det idag inte kan förväntas av kommunerna att 
ha medicinsk kompetens, medicinteknisk utrusning eller bemanning för att bedriva 
specialiserad hälso- och sjukvård som kräver särskild medicinsk kompetens eller 
medicinteknisk utrustning enligt den ansvarsfördelning som regleras i HSL.  

I SOU 2022:41 förklaras det att utredningsuppdraget har bedrivits i bred samverkan med 
berörda aktörer inom primärvården och att det bland dessa finns en samstämmig bild om att 
det inte går att närmare ange var gränsen för kommunens primärvårdsansvar ska gå. Samtidigt 
efterfrågar många ett klargörande av vad som förväntas av kommuner i dag. Utredningen 
skriver att det råder olika uppfattningar om huruvida medicinska insatser som har varit 
nödvändiga för att rädda liv under pandemin, såsom exempelvis syrgasbehandling, är insatser 
för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov som inte kräver särskild medicinsk 
kompetens eller särskild teknisk utrustning. Att sköra personer riskerar att drabbas särskilt illa 
av infektioner och komplikationer vid inläggningar på vårdinrättningar talar för att de bör 
kunna få mer vård utförd i särskilda boenden. Det är ett ansvar som även ankommer på 
regionens specialiserade vård. 

Gränsdragning på detaljnivå för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser är en förutsättning 
för konkreta riskanalyser utifrån patientsäkerhetsperspektivet. Detta är grunden för att det 
praktiska samarbetet ska kunna genomföras på individnivå och för att hitta åtgärder för att 
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förhindra eller begränsa risker i patientsäkerheten. Kommunen lämnade synpunkter på 
parternas ansvarsfördelning i remissvaret, se KF 2021-12-16 § 197 med Dnr KS.2021/927. 
Synpunkterna har dock inte beaktats eftersom det kvarstår formuleringar som öppnar upp för 
en del godtyckliga bedömningar.  

Beroende på hur kommunerna organiserar inskrivningsprocessen till den kommunala 
hemsjukvården kan det medföra olika bedömningar bland de 49 kommunerna.  

Under rubriken ”Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta” på s.11 i 
avtalet stadgas det två punkter som enligt förvaltningens bedömning endast bör åligga 
regionen. Kommunen lämnade vid remisstillfället synpunkter på att dessa skulle strykas från 
avtalet alternativt förtydligas. Några förtydligande formkrav har inte tillkommit. Dock har 
rubriken ändrats från ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även” till ”Efter 
överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta”.  

I dagsläget är den samverkan som sker i den praktiska verksamheten inte helt problemfri när 
uppfattningen av ansvarsgränser skiljer sig åt. Att då inte tydliggöra formkrav i avtalet ser 
förvaltningen som en risk för framtida konflikter och att enskilda medarbetare kommer i 
kläm. Vad som ska ingå i den kommunala primärvården torde bestämmas gemensamt mellan 
de 49 kommunerna och regionen, inte genom lokala överenskommelser i enskilda fall. Det 
öppnar för ojämlik vård, inte bara mellan kommunerna men även mellan enskilda 
kommuninvånare. Inträffar vårdbehovet på en helgdag kan det i praktiken innebära en annan 
vård och av en annan huvudman. Visserligen förtydligas det att det krävs en 
överenskommelse innan något kontraktuellt ansvar inträffar men förvaltningen 
uppmärksammar ändock en problematik med efterföljande punkter. 
 
- Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- 
och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt 
besöker Västra Götalandsregionens vårdcentraler. 
 
- ”Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från sluten vård som 
inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under förutsättning att en dialog skett i 
samförstånd och nödvändig informationsöverföring skett som stöd för de kommunala 
insatserna.” 

Ovanstående punkter är otydliga vad gäller patientgrupp och definitionen av 
överenskommelse. Exempelvis har det tagits fram en tydlig rutin för hälso- och sjukvård i 
hemmet till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, B7 i 
avtalet, men inte för hur ovanstående överenskommelser ska hanteras. 

Incitamentet för den regionfinansierade primärvården att se över sin organisation och 
tillgänglighet minskar om den kan lösa bemanningssvårigheter för kväll, helg och natt genom 
att låta utförandet av vården genomföras av kommunen. Det finns inget som talar för att 
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patientgruppen som berörs av överenskommelsen nödvändigtvis har någon kontakt med 
hemtjänsten eller den kommunala hemsjukvården sedan tidigare.  

Exempelvis framgår det av nationell statistik från Socialstyrelsen att drygt 236 100 personer 
som var 65 år eller äldre hade kommunalt finansierad hemsjukvård i ordinärt boende någon 
gång under 2018. Av dessa hade endast 57 procent av kvinnorna och 52 procent av männen 
både hemsjukvård och hemtjänstinsatser, se Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2020, 
Socialstyrelsen s. 65. 

 
Bildkälla: Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2020, Socialstyrelsen 

I praktiken innebär det att den kommunala hälso- och sjukvården får ett utökat ansvar för 
patienter som inte nödvändigtvis har en kontakt med kommunens tjänster sedan tidigare. 

Bakgrunden till ÄDEL-reformen och möjligheten för kommun och region att träffa en 
överenskommelse om ansvaret för hemsjukvården var att åstadkomma ett smidigt och väl 
fungerande samspel mellan sociala och medicinska insatser. 

De allra flesta arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är oreglerade, det finns inga särskilda 
bestämmelser som anger att arbetsuppgiften är förbehållen en specifik yrkesgrupp. Det följer 
av de allmänna bestämmelserna i HSL att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls och att det bland annat ska finnas den personal som behövs för 
att god vård ska kunna ges, 5 kap. 1 och 2 §§ HSL. Det är verksamhetschefen som har det 
övergripande ansvaret för verksamheten. Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att patienten får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och för att beslut om att delegera ansvar för 
vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren huvudansvaret för att en hög patientsäkerhet ska 
kunna uppnås. Vårdgivaren måste planera, leda och kontrollera sin verksamhet och vid behov 
vidta åtgärder för att förebygga vårdskador.  

46



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/927
2022-07-12

Förvaltningen anser att samverkan mellan olika huvudmän och aktörer är en förutsättning för 
att kunna leverera välfärdstjänster som utgår från invånarnas behov även i framtiden. Patienter 
som har behov av både primärvård och specialiserad vård i hemmet ska få en personcentrerad 
och samordnad vård där både kommun och region är sjukvårdshuvudmän.  

Då ser förvaltningen inget problem med att en åtgärd kan vara av initierad av den 
specialiserade sjukvården och ett ansvar för regionen. Kommunen kan förstås fortfarande 
delta med det som åligger kommunen, nämligen hälso- och sjukvårdsinsatser på 
primärvårdsnivå. För att kunna samarbeta kring detta måste samtliga parter klara av att mötas 
i individens hem och att ingen får känna sig osäker kring gränsdragningen för sitt uppdrag.  

I en vårdåtgärd inom ramen för specialiserad vård, förekommer det alltså att vissa 
arbetsuppgifter ryms inom primärvårdsnivån. Som en del av ett samordnat personcentrerat 
arbetssätt kan den kommunala primärvården medverka i den specialiserade vården genom att 
utföra arbetsuppgifter som faller inom primärvård. Det bedöms dock inte möjligt med 
nuvarande lagstiftning att medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården tar ansvar 
för arbetsuppgifter som ingår i den specialiserade vården. Skulle kommunen medverka i att 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter som ordinerats av den specialiserade vården, kan de 
endast göra det under förutsättning att personalen har såväl kompetens som utrustning för 
detta. Detta förutsätter att åtgärderna kan utföras inom ramen för kommunens befintliga 
personella och materiella resurser och att arbetsuppgifterna anknyter naturligt till de uppgifter 
kommunen och den kommunala personalen redan har samt att åtagandet ter sig motiverat 
utifrån brukarnas behov. Dock kan det idag inte förväntas av kommunerna att ha medicinsk 
kompetens, medicinteknisk utrusning eller bemanning för att bedriva specialiserad hälso- och 
sjukvård som kräver särskild medicinsk kompetens eller medicinteknisk utrustning enligt den 
ansvarsfördelning som regleras i HSL.  

I avtalet står det att patientgruppen som har permission från sluten vård kan, efter 
överenskommelse, ingå i kommunens primärvård. Förvaltningen bedömer dock att 
patientgruppen innefattar patienter som sannolikt är i behov av specialistvård. Att placera 
punkten under rubriken parternas ansvar skapar dock en otydlighet om huruvida det rör sig 
om insatser som enbart ingår i primärvårdens vårdnivå.  

Om avtalet syftar till att överenskommelserna ska möjliggöra att kommunens personal ska 
medverka vid utförandet av specialistvård riskerar kommunen att överskrida sin kommunala 
befogenhet i och med avtalets nuvarande utformning. Stycket ligger placerat under 
kommunens ansvar enligt avtalet vilket skapar en otydlighet om det rör sig om insatser som 
då ska anses ingå i det frivilliga övertagandet av hemsjukvården, i enlighet med 14 kap. 1 § 
HSL och den ansvarsöverlåtelse som övertagandet medför eller det rör sig om att kommunens 
personal kan medverka och agera vårdgivare även om huvudmannaskapet ligger kvar hos 
regionen. Som tidigare beskrivits kan inte huvudmannaskapet för specialistvården flyttas 
genom avtal. Det begränsade kommunalrättsliga utrymmet för en kommun att medverka vid 
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specialistvård måste ske utanför det frivilliga åtagandet av hemsjukvården. Placeringen av 
stycket indikerar dock att kommunen ska överta ansvaret för insatserna. 

Förvaltningen anser att avtalet borde vara tydligare med att det inte heller kan förväntas av 
kommunen att medverka genom att utföra uppgifter i vårdåtgärder inom ramen för 
specialiserad vård. Om det inte kan ske inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet och 
att regionen har kvar huvudmannaskapet för åtgärderna. Att det tidigare inledningsvis i avtalet 
uppges att regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller 
tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården 
torde inte vara tillräckligt för att tydliggöra ansvarsfördelningen eller underlätta tillämpningen 
av avtalet i det praktiska arbetet. 

Av uppdragshandlingen avseende revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götalands län, från SRO daterad 2020-09-02 framgår bland annat ”att till hälso- och 
sjukvårdsavtalet beskriva, definiera samt ta fram förslag för kommunens respektive regionens 
ansvar och åtagande för specialiserad hälso- och sjukvård, samordning och samverkan för 
personer som vårdas i hemmet; till exempel samverkan vid specialiserad palliativ vård, 
närsjukvårdsteam, dialys och syrgasbehandling i hemmet eller annan specialiserad/avancerad 
hälso- och sjukvård” samt ”beskriva behovet av resursförändringar hos huvudmännen; t ex 
kompetens och bemanning.”  

Förvaltningen saknar beskrivningar på hur denna samordning och samverkan ska ske. Som 
avtalet är utformat överlåts ansvar för utförande av vård, men det torde reglera hur parterna 
kan utföra det gemensamma ansvaret kring individen. Exempelvis genom att reglera hur 
parterna kan mötas i individens hem och befogenheten att utföra olika delar av vården.  

Avslutningsvis bör det beaktas att Göteborgsregionen och VästKom har beslutat att 
rekommendera kommunerna att skriva under avtalet. Förvaltningen har efterfrågat vilka 
konsekvenser som ett eventuellt nej till avtalet skulle innebära. Något tydligt svar har inte 
kunnat erhållas utan det har hänvisats att det inte är möjligt att i nuläget helt tydligt beskriva 
samtliga juridiska konsekvenser av att vissa kommuner skulle teckna avtalet och andra inte, 
detta då det i flera delar kommer handla om bedömningar och tolkningar. Däremot pågår det 
ett flertal utvecklingsarbeten som kan komma att påverkas och försenas. 
 
Förvaltningens sammanfattande bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att avtalet inte ger önskad tydlighet kring kommunens 
respektive regionens primärvårdsansvar. I avtalsförslaget återfinns ett antal skrivningar som 
innebär en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis medför 
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen. Otydligheten avser både det 
materiella innehållet och det ekonomiska ansvaret. Det bedöms dessutom tveksamt om 
samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. 
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De allra flesta arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är oreglerade, det finns inga särskilda 
bestämmelser som anger att arbetsuppgiften är förbehållen en specifik yrkesgrupp. Det följer 
av de allmänna bestämmelserna i HSL att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls och att det bland annat ska finnas den personal som behövs för 
att god vård ska kunna ges, 5 kap. 1 och 2 §§ HSL. Det är verksamhetschefen som har det 
övergripande ansvaret för verksamheten. Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att patienten får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och för att beslut om att delegera ansvar för 
vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren huvudansvaret för att en hög patientsäkerhet ska 
kunna uppnås. Vårdgivaren måste planera, leda och kontrollera sin verksamhet och vid behov 
vidta åtgärder för att förebygga vårdskador.  

I dagsläget är den samverkan som sker i den praktiska verksamheten inte helt problemfri när 
uppfattningen av ansvarsgränser skiljer sig åt. Att då inte tydliggöra formkrav och tydlig 
ansvarsfördelning i avtalet ser förvaltningen som en risk för framtida konflikter och att 
enskilda medarbetare kommer i kläm. Vad som ska ingå i den kommunala primärvården torde 
bestämmas gemensamt mellan de 49 kommunerna och regionen, inte genom lokala 
överenskommelser i enskilda fall. Det öppnar upp för ojämlik vård, inte bara mellan 
kommunerna men även mellan enskilda kommuninvånare. Inträffar vårdbehovet på en 
helgdag kan det i praktiken innebära en annan vård och av en annan huvudman.  

Förvaltningen anser att samverkan mellan olika huvudmän och aktörer är en förutsättning för 
att kunna leverera välfärdstjänster som utgår från invånarnas behov även i framtiden. Patienter 
som har behov av både primärvård och specialiserad vård i hemmet ska få en personcentrerad 
och samordnad vård där både kommun och region är sjukvårdshuvudmän. Då ser 
förvaltningen inget problem med att en åtgärd kan vara av initierad av den specialiserade 
sjukvården och ett ansvar för regionen. Kommunen kan förstås fortfarande delta med det som 
åligger kommunen, nämligen hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå. För att kunna 
samarbeta kring detta måste samtliga parter klara av att mötas i individens hem och ingen får 
känna sig osäker kring gränsdragningen för sitt uppdrag. Av uppdragshandlingen avseende 
revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län, från SRO daterad 2020-09-
02 framgår bland annat ”att till hälso- och sjukvårdsavtalet beskriva, definiera samt ta fram 
förslag för kommunens respektive regionens ansvar och åtagande för specialiserad hälso- och 
sjukvård, samordning och samverkan för personer som vårdas i hemmet; till exempel 
samverkan vid specialiserad palliativ vård, närsjukvårdsteam, dialys och syrgasbehandling i 
hemmet eller annan specialiserad/avancerad hälso- och sjukvård” samt ”beskriva behovet av 
resursförändringar hos huvudmännen; t ex kompetens och bemanning.”  

Förvaltningen saknar beskrivningar på hur denna samordning och samverkan ska ske. Som 
avtalet är utformat överlåts ansvar för utförande av vård, men det torde reglera hur parterna 
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kan utföra det gemensamma ansvaret kring individen. Exempelvis genom att reglera hur 
parterna kan mötas i individens hem och befogenheten att utföra olika delar av vården.  

Göteborgsregionen och VästKom har beslutat att rekommendera kommunerna att skriva 
under avtalet. Förvaltningen har efterfrågat vilka konsekvenser som ett eventuellt nej till 
avtalet skulle innebära. Något tydligt svar har inte kunnat erhållas utan det har hänvisats att 
det inte är möjligt att i nuläget helt tydligt beskriva samtliga juridiska konsekvenser av att 
vissa kommuner skulle teckna avtalet och andra inte, detta då det i flera delar kommer handla 
om bedömningar och tolkningar. Däremot pågår det ett flertal utvecklingsarbeten som kan 
komma att påverkas och försenas. 

Förvaltningens bedömer att ett avtal som beskriver och definierar kommunens respektive 
regionens ansvar och åtagande för samordning och samverkan för personer som vårdas i 
hemmet bör tas fram i samförstånd mellan parterna. Förvaltningens bedömning är att 
kommunen inte bör skriva under det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem, från en vård som av 
tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en hälso- och sjukvård som har primärvården som 
nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som 
regionen överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med 
behov av vård i hemmet över tid. Det är därför av vikt att förändringen mot nära vård arbetas 
in i avtalet. Förvaltningen bedömer att avtalet inte ger önskade förtydliganden kring 
kommunens- respektive regionens primärvårdsansvar. I avtalsförslaget finns ett antal 
skrivningar som innebär en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis 
medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen.  
 
Otydligheten avser både det materiella innehållet och det ekonomiska ansvaret. De 
ekonomiska konsekvenserna för kommunen kommer således bero på hur avtalet kommer att 
tillämpas. 
  
Avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Det kan i sin tur medföra 
ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser för anhöriga. 
Det är svårt att få en konkret uppfattning av kostnaderna som avtalet innebär. Viss vägledning 
kan ges av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som 2020 fick i uppdrag att utvärdera 
omställningen till en God och nära vård. De har i delrapport 2021:8 kommit fram till att det 
finns få indikationer på att omställningen så här långt har lett till måluppfyllelse. Vidare 
skriver myndigheten att ur ett patientperspektiv finns ännu få tecken på att omställningen 
inneburit förbättringar och att ur ett systemperspektiv har omställningen bara lett till mindre 
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förändringar när det gäller ekonomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, 
men en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom områden där 
kommunen och VGR har gemensamt ansvar. Avtalet reglerar därmed ansvarsfördelning och 
samverkan för barn och unga mellan parterna.  

 
Juridiska bedömningar 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av 
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen 
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12 
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan 
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre) 
eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service 
för personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom 
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, 
det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till 
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med 
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL.  

Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För 
denna hälso- och sjukvård, hemsjukvård, är regionen den huvudman som är primärt ansvarig. 
Regionen kan dock träffa avtal med en kommun inom regionen om att överlåta skyldigheten 
att erbjuda hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och 
inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som omfattas av avtalet. 

Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som 
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s. 
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det 
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den 
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena 
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser från 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte 
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård. 

Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del 
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en 
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård 
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL. 
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För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är regionen och 
kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om samarbete, 16 kap. 3 § HSL respektive 
5 kap. 8 a § och 9 a § SoL. 

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.   

Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell plan i 
enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena HSL och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena SoL. Samordnad individuell planering ska enligt 4 kap. 1-3 §§ 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård erbjudas den enskilde, 
om denne efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen och regionen i form av 
hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Barnets rättigheter ska 
beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn. 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 197 
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Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson 
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Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

A V T A L

Hälso- och sjukvårdsavtal

Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor).
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.

Bilagor:
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Avtal

Överenskommelse
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Läsanvisningar
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra

tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och

tillhörande överenskommelser

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

• Del C, Överenskommelser

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad

samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso-
och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser

och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän

karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank

för termer och begrepp.

Inledning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999

reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen

har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra

avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår

som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional

primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och

samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en

god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina

förutsättningar och preferenser.

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för

god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och

sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.

Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med

identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma

utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god

och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande

överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som

följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras

över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två

huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både

enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda

medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska

eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs

av primärvården.

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet

fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan

huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla

situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten

inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso-

och sjukvårdsavtalet:

• Vad blir bäst för patienten?

• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv?

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård

över huvudmannagränserna.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan -

länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen

innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att

kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra

Götaland fram till 2030.

Syfte
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god

och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet

mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja

samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar

till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.

* L Ä S M E R
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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Värdegrund
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och

VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma

utmaningar.

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.

- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som

skapar trygghet i vårdkedjan.

- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som

utför insatserna.

Parternas gemensamma åtagande innebär
att...

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och

görs kända inom de egna verksamheterna.

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har

träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade

entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt

lagen om valfrihetssystem, LOV.

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

Personcentrerat förhållningssätt
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras,

utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med

respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som

patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med

insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna

ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga

kring beslut som rör den egna personen.

Samordnad Individuell Plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453),

SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell

plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att

den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den

enskilde samtycker till att den upprättas.

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,

funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad

beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun

och VGR samt andra aktörer.

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde

tackar nej till SIP.

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer
för samordnad individuell plan (SIP).

Informationsöverföring och planering
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det

att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt

informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin

vård och behandling.

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,

riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma

IT-tjänsten där informationsdelning sker.

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och

utskrivningsprocessen.

Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med

evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och

insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser

ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma

* L Ä S M E R
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

* L Ä S M E R
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra
Götaland, PDF
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning

om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.

Avtalsparter
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och

Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som

parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige

respektive kommunfullmäktige.

Avtalets omfattning och uppbyggnad
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett

huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade

överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt

kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt

underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom

de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och

sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 §

HSL (2017:30).

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och

kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för

samverkan.

Avtalstid
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader

innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet.

Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med

arton månaders uppsägningstid.

Ändringar och tillägg till avtalet
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en

översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit

laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och

tillägg i en överenskommelse.

Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och

Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå,

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt

lokala samverkansgrupper.

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla

intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan –

länsgemensam strategi för god och nära vård

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam,

delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina

vårdgivare att delta aktivt i samverkan.

Digitalisering och e-hälsa

Gemensamma IT- tjänster

Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en

välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer.

Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett

personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare

och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och

att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är

avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-

miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive

tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att

påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma

arbetssätt som ska utvecklas i samverkan.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av

Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar

för uppföljningsplan för löpande uppföljning.

Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits

fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och

används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett

gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma

händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet.

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart

händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för

analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.

Oenighet om tolkning av avtal
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet. Vid oenighet

om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller

överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand

delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal

eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje

“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland

(VVG)”*.

* L Ä S M E R
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

* L Ä S M E R
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF)
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det

tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

B.1 Lagstiftning
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande

skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som

berör området ska beaktas.

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och

12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och

omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser,

tandvårdsförordningen (1998:1338).

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens

grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och

sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda

medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 §

HSL (2017:30).

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt
12 kap. 1 § HSL (2017:30):

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service

5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första

stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9

LSS.
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3

kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade, LSS.

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i

hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12

kap. 2 § HSL (2017:30).

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §,

HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och

sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om

samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197

om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig

i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag

2017:612).

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna

upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 §

tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 §

andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den

enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen

och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet

kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och

sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt

hälso- och sjukvårdsansvar.

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett

gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av

sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för

insatser utförda av läkare och övriga kompetenser. Tillsammans utgör
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en

god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen.

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där

patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om

patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser

personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet,

kontinuitet och värdighet.

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination.

Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för

beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman.

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt

patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och

ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens

som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten

vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård.

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens

ställning. *

B.3 Parternas ansvar

Regionens ansvar

Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som

är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och

sluten vård, akut och planerad vård.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar

och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där

patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär.

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala

primärvården enligt avtal mellan parterna.

* L Ä S M E R
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

65



Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

Sida | 11

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan

heldygnsvård.

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt

primärvård.

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård,

omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande

medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP.

Kommunens ansvar

Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska

enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om

särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt

personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet

enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt

boende enligt 12 kap. 2 § HSL.

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både

enkla som komplexa.

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv

funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens

mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas

omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett

ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i

patientens hem.

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och

sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och

sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan

eller SIP.

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård.

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta:

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade

och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under

kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra

Götalandsregionens vårdcentraler.

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från

sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig

informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

B.4 Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer

hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet

med detta avtal.

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats
kan utföras som egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller

vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver

praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren

samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera

om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-

säkert sätt.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt

gemensamma rutiner som ska tillämpas i Västra Götaland.

B.6 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga

och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s

expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med

vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för

vårdhygienisk verksamhet.

* L Ä S M E R
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i

Västra Götaland, PDF

* L Ä S M E R
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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B.7 Asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan

nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är

enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso-

och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till

vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa

personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även

patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda

kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s

verksamhetsföreträdare är överens om detta.

B.8 Förvaring och transport av avliden
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret

enligt HSL.

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs

samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden

samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.

B.9 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och

ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra

Götaland.

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende

läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt

lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd

VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med

kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av

VGR.

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla

under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för

läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala

akutläkemedelsförråden.

* L Ä S M E R
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna
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Öppenvårdsdos

Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och

att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet

samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt

förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära

produkter i hjälpmedel för vård och behandling.

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård

och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom

respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på

grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och

behandlingsmetoder.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region

och kommuner samt överenskommelser inom VGR.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och

produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt

beskrivs.

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de

produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har

hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid

kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning

av kostnadsansvar för den aktuella produkten.

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket

innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans

kostnadsansvar.

* L Ä S M E R
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra

Götalandsregionen (vgregion.se)
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära
produkter

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en

del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution

är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt

kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt

överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi,

spolvätskor och trakeostomi*).

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i

deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en

gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som

förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som

ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det

framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.14 Tjänsteköp
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra

parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen

kvarstår dock hos huvudmannen.

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är

överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I

detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket

sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.15 Gemensamma utvecklingsområden
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med

revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt

ansvar.

* L Ä S M E R
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra

Götalandsregionen (vgregion.se)
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Överenskommelse om läkarmedverkan i
kommunal primärvård i Västra Götaland
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.

Avtal

Överenskommelse

F Ö R S L A G
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Del C, Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal
primärvård i Västra Götaland
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård.

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans

med Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som

gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras

på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och

omfattningen mellan kommun och region.

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där

parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt

informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

Målgrupp
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar

Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som

ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och

sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service

5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första

stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9

LSS.

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3

kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade, LSS.

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i

hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12

kap. 2 § HSL (2017:30).

Syfte
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens

organisatoriska tillhörighet.

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där

patienten och närstående är medskapare i vård och behandling.

Gemensamt ansvar
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar

för ett personcentrerat förhållningssätt.

Genom att:

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin

samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar.

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den

individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen.

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.

• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.

• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som

kan påverka det lokala samarbetet.

• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat

genom Närområdesplan inklusive bilaga.

• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård.
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Parternas ansvar

5.1 Regionens ansvar

Läkarens patientansvar

I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet

eller vårdnivå, ingår bland annat:

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt

patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och

behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet.

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid

vård i livets slutskede.

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat

förhållningssätt till kommunens legitimerade personal.

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta

läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

Vårdcentralens särskilda ansvar

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens

sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela

dygnet.

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under

deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen.

Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval. I

närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har

ansvaret.

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd

och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att

ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den

kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd

medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral

enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar.

5.2 Kommunens ansvar
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i

patientens hälsotillstånd.

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.

• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal

primärvård.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.
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Ö V E R E N S K O M M E L S E

Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Avtal

Överenskommelse

F Ö R S L A G

R E M I S S V E R S I O N
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans

med Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som
gäller både kring målgrupper och på individnivå.

Målgrupp
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser

vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.

Syfte
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka

den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och

stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.
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Gemensamt ansvar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om

att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som

möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som

bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt

och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso-

och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten.

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten

hälso- och sjukvård.

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.

• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett

personcentrerat förhållningssätt.

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse

och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och

kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt

ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.

Kommunens betalningsansvar
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i

sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun

under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen

ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.

• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt

riktlinjen.

• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården.

• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en

patientsäker vård i hemmet.
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna
betalningsansvaret

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt

över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan

genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal

utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *

Fastställt belopp).

• Genomsnittet summeras efter varje månad.

• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår

genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8.

Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar,

det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med

i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den

slutna vården.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av

överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende

följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer

ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.

* L Ä S M E R

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra

Götaland (vardsamverkan.se)
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Samverkan kring personer med psykisk
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missbruk och beroende
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet
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samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende.
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Del C, Överenskommelse Samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och

personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin

helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen,
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att
beakta barnens bästa.

Målgrupper
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.
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Lagstiftning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och

sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna

samt en generell skyldighet att samverka på individnivå.

3.1 Samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt kring personer med
missbruk

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso-

och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att

ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk

funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en

överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar

alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,

dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och

sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL.

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas

och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får

inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga

kommunala och regionala verksamheter.

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Syfte
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska

ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma

villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller

och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som

boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika
ansvarsområden.

Gemensamt ansvar och
samverkan

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst
ansvar är dock gemensamt för parterna.

Parterna ska gemensamt ansvara för att:

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

• Erbjuda stöd till närstående.

• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

• Arbeta med suicidprevention.

• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt

• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.

• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

5.1 Brukarinflytande
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas

delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och

stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk

är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och

önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till

delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna

överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och

regional nivå.

5.2 Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig
grund och evidensbaserad kunskap.

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

86



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende

Sida | 5

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet.

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till
förbättrad patientsäkerhet.

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet del A och B.

Parternas ansvar
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador

genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.

Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad

primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska

specialistvården.

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för

sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,

bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en

individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser. Kommunen

erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

6.1 Personer med psykisk
funktionsnedsättning

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer,

oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att

utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av

funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en

* L Ä S M E R
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara

direkt effekt av funktionsnedsättningen.

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer

är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om

samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och

unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och

kommunerna.

Regionens ansvar

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma

behovet av tandvård.

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan

heldygnsvård.

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar

och behov av anpassning

Kommunens ansvar

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens

verksamheter.

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats

för personen i den uppsökande verksamheten.

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt

utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att

personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den

enskildes behov.

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller

studera.

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier

för denna målgrupp.

88



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende

Sida | 7

6.2 Personer med missbruk och beroende
samt samsjuklighet

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett

ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande

medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes

omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem,

familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga

om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av

mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller

somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger

behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk

sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en

större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-

lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar.

Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig

psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och

behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och

insatserna.

Regionens ansvar

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.

• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva

smittskyddsarbete och tandvård.

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan

heldygnsvård.

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och

förutsättningar.

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.

• Initiera samverkan kring tillnyktring

89



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende

Sida | 8

Kommunens ansvar

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och

verksamheter.

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i

den uppsökande verksamheten.

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt

utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.

• Arbeta med återfallsprevention.

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier

för denna målgrupp.

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med

missbruks- och beroendeproblem.

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård
och boende, familjehem och hem för viss
annan heldygnsvård)

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver

behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med

någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan

heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för

anhöriga eller rehabilitering för individen.

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån

personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter

en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på

HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I

realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden.

Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även

av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett

helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom

både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar

Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd

och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska

och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende,

sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom

att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den

enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan

ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda

samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom

placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid

övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt

ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för

kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering

sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga

tyngre.

Regionens respektive kommunens ansvar

Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet.

Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste

faktorerna att ta hänsyn till.

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har

dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna

HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har

behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte

avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den

enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning

utifrån sitt uppdrag.

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen

har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra

uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive

huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.
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Gemensam planering

Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad

individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning

tydliggörs.

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till

samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur

ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.

Vid placering ska särskilt beskrivas:

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid.

• den enskildes behov och önskemål.

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.

• hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt.

Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om

en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid

säkerställas.

Överenskommelse om kostnadsansvar

I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är

huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till

vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller

om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den

andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från

denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan

huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska

utföras.

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.

• fördelning av kostnader i kronor eller procent.

• tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30

dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på

placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.

92



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende

Sida | 11

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om

kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det

innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i

samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP,

eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig

kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i

linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och

hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan

huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR

betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden

(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna

schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen

är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering

Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av

huvudmännens berörda verksamheter.

När den enskildes behov förändras ska parterna göra

nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

P r o c e s s f ö r g e m e n s a m m a a k t i v i t e t e r f ö r p l a n e r i n g o c h u p p f ö l j n i n g

v i d p l a c e r i n g
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter

för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive

huvudmans enskilda ansvar i processen.

SIP initieras och
genomförs så tidig som

möjligt.
Den enskildes egna
önskemål tillvaratas.

Om behov av
kostnadsfördelning finns

inleds dialog om
kostnadsfördelning.
Denna dialog sker

enbart mellan
huvudmännen.

Funktioner med mandat
att fatta ekonomiska
beslut kontaktas och

förses med underlag för
beslut.

Skriftlig
överenskommelse om
kostnadsfördelning och
kostnadsansvar, utifrån
SIP, upprättas mellan

parterna.

Uppföljning av SIP och
överenskommelse om

kostnadsfördelning
genomförs regelbundet.
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig

nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som

lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att

dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen

psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via

beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som

den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som

beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig

läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska

även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för

den enskilde.

Regionens ansvar

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård,

• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.

• Besluta om permission från sluten tvångsvård.

• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten

tvångsvård.

• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från

slutenvård i samråd med kommunen.

• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av

parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika

huvudmän regleras.

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska

rätta sig efter vid öppen vårdform.

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig

öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Kommunens ansvar

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning.

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan.

94



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk och beroende

Sida | 13

• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.

• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och

sjukvårdsavtalet.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av

överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende

tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser. Uppföljning av

följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå.
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Ö V E R E N S K O M M E L S E

Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Avtal

Överenskommelse
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Del C, Överenskommelse Samverkan
om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För

att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med

Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar

för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har

rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och

kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas

ansvar att utarbeta en samverkansmodell.

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott

allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna

överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan,

uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och

nödvändig tandvård.

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.
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Målgrupp
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit

bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora

omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett

tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av

regelbunden tandvård.

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8

a §:

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande

verksamhet bedrivs bland dem som

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade, eller

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och

som

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt

12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller

c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som

beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

Syfte
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla

individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska

identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är

att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga

munvården.

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där

ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda

verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och

ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra

Götalandsregionen.
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Gemensamt ansvar
Parternas gemensamma åtagande innebär att

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är

känt i samtliga berörda verksamheter.

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har

träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om

offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem,

LOV.

• gemensam uppföljning av överenskommelsen.

Parternas ansvar

5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för
munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande

verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten

ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård

samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med

bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård.

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt

informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-

tandvård och uppsökande verksamhet.

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och

munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer

som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga

och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera.

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen,

för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård,

munhälsobedömning, boendeenheter med mera.

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till

tandvårdsleverantörens IT-system.
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Munhälsobedömning

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning

för personal inom vård och omsorg.

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig

munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I

dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån

ett individuellt perspektiv.

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till

personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid

munhälsobedömning.

Avvikelser

• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa –

uppsökande och nödvändig tandvård

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska

identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för

kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som

rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning.

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många

intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig

munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan

till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska

inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.

Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår

utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att

intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka

individer som är berättigade till N-tandvård.

* L Ä S M E R
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen

(vgregion.se)
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-

stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all

administration gällande intyg om N-tandvård och

munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till

individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på

boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna

fullgöra sitt uppdrag.

Munhälsobedömning

En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en

munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård

utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till

med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i

allmän munhälsovård och munhälsobedömning.

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård

(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för

omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en

munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i

IT- stödet, Intygsbeställningen.

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid

munhälsobedömning.

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt

tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning

I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och

omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR

tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och

rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård,

tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person

med mera.

* L Ä S M E R
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av

daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal

genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som

VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.

Avvikelser

• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

Uppföljning och utvärdering
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av

överenskommelsen.

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom

VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av

uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges

kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun.

• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar

munhälsobedömning.

• Antal individer med intyg om N-tandvård som får

munhälsobedömning.

• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård.

• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet.

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården

kommer trots att det är registrerat att de vill.

* L Ä S M E R
Samverkansavvikelse

103

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/


Del C, Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Sida | 7

Utveckling och gemensamma
utmaningar

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få

det.

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att

uppfylla målet.

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-

tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan

kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns

individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I

dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första

delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av

befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård.

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för

kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och

omvårdnadspersonal.

Mått som kommer att följas upp är:

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.

• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått

utbildning i allmän munhälsovård.

• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen

erbjuder.

104



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-12-16

  
 
 
 
 
§ 197 Dnr: KS 2021/927 
 
Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtalet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har fått möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag 
till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och 
sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har, i 
dialog med andra kommuners tjänstepersoner av olika kompetenser och befattningar, arbetat 
fram ett förslag på remissvar. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-29 § 327 
Beslut välfärdsutskottet 2021-11-03 § 89 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Remissvar nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, daterad 2021-
11-01 
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
 
Inlägg i debatten 
Helena Järpsten (ST) och Maria Renfors (M) gör inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Johanna.Nordqvist@stenungsund.se 
Västra Götalandsregionen via e-enkät 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 60 Dnr: KS 2021/928 
 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära 
vård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut. Färdplanen är en länsgemensam strategi som anger 
inriktningen för omställningen till en god och nära vård för parterna. 
 
Stenungsunds kommun har tidigare lämnat synpunkter på färdplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära vård 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 198 
 
 
Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen 
johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/928
2022-07-12

 
Rickard Persson Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära 
vård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut. Färdplanen är en länsgemensam strategi som anger 
inriktningen för omställningen till en god och nära vård för parterna. 
 
Stenungsunds kommun har tidigare lämnat synpunkter på färdplanen. 

 
Beskrivning av ärendet 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 
områden som kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där 
takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030.  
 
Förvaltningen vill belysa ett antal punkter inför beslutet om att ställa sig bakom 
Färdplanen. 
 

Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 
Förvaltningen håller med om att utveckling av mobila team är nödvändig för att 
förstärka den goda och nära vården i Västra Götaland. Mobil vård finns på både 
primärvårdsnivå och på specialistnivå. Förvaltningens uppfattning är att det i 
nuläget främst är genom mobila team som den specialiserade vården tillgodoser 
behov av specialiserad vård i patientens hem. 
 
Utifrån att regionen är enskild huvudman för den specialiserade vården behöver det 
tydliggöras att de är kliniskt utövande vårdgivare och inte endast ett stöd för vård i 
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hemmet. 
 
Regionens enskilda huvudmannaskap för specialiserad vård gör det inte möjligt att 
endast primärvården har ett patientansvar dygnet runt. Om regionen inte 
säkerställer sin organisation med bemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, 
befarar förvaltningen en förväntan från regionen att den kommunala primärvården 
ska överta vårdåtgärder på specialistnivå på kvällar, nätter och helger. 
 
Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan 
Färdplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för att kunna 
genomföra omställningen till en god och nära vård. Områden som behöver 
utvecklas för att lyckas nå målet beskrivs. Förvaltningen håller med om innehållet. 
 
Gemensamt ansvar - Ledning och styrning 
Färdplanens beskrivning av gemensamt ansvar för ledning och styrning lyfter fram att 
ledning och styrningen behöver karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit i 
såväl struktur som kultur och faktiska beslut. Förvaltningen anser att huvudmännen 
och vårdgivare behöver utveckla ett stabilt samarbete. 
 
Genomförande, uppföljning och analys 
Under de sista rubrikerna beskrivs processen från strategi till utveckling av nya arbetssätt och 
implementering på lokal nivå. Förvaltningen anser att det är viktigt att varje steg i den 
föreslagna genomförandeprocessen följs. Bristen på gemensamma data för uppföljning, 
prioritering och förbättringsarbete för länsgemensam uppföljning och analys gör det angeläget 
att ta fram gemensamma indikatorer för att följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

 
Förvaltningens sammanfattande bedömning 

Förvaltningens bedömning är att Färdplanen är en övergripande länsgemensam 
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som kommun och region gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Beaktande regionens enskilda huvudmannaskap för 
specialiserad vård är det inte möjligt att endast primärvården har ett patientansvar 
dygnet runt. Om regionen inte säkerställer sin organisation med bemanning dygnet 
runt, alla dagar i veckan, befarar förvaltningen en förväntan från regionen att den 
kommunala primärvården ska överta vårdåtgärder på specialistnivå på kvällar, 
nätter och helger. Dock bedöms Färdplanen vara en länsgemensam strategi och inte 
innebära direkta förpliktelser. Förvaltningen bedömer att kommunen bör anta 
Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära vård. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Det är svårt att få en konkret uppfattning av kostnaderna som strategin innebär 
eftersom det ytterst kommer att avgöras utifrån hur strategin kommer att 
implementeras i det praktiska arbetet. I Färdplanen återfinnes en beskrivning av 
mobilnärvård. Nuvarande beskrivning av mobilnärvård innebär troligtvis 
betydande kostnader och bemanningsutmaningar för kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till en gemensam 
utveckling i Västra Götaland inom hälsa, vård och omsorg. Strategin innefattar därmed även 
barn och unga. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och 
sjukvård. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som 
överfördes till kommunen respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. 
Kommunens ansvar omfattar enligt 12 kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem 
som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 
5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre) eller 5 kap. 7 § tredje 
stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som 
genom beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 SoL, det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden 
som nämns i 5 kap. SoL. Till kommunens ansvar hör också att erbjuda en god 
hälso- och sjukvård i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL. 
 
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära 
bostad. För denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är 
regionen den huvudman som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal 
med en kommun inom regionen om att överlåta skyldigheten att erbjuda 
hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och 
inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som omfattas av avtalet. 
 
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av 
primärvården som utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga 
bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s. 60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen 
där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det vanliga bostadsbeståndet har 
förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den 1 april 2017, 
genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena 
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga 
insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  
Med en sådan tolkning ingår till exempel inte hembesök vid akut sjukdom i 
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begreppet hemsjukvård. 

Hemsjukvård, liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård, är enligt HSL:s 
förarbeten en del av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera 
vilken hälso- och sjukvård en kommun har befogenhet att bedriva kan därför 
definitionen av primärvård vara. Primärvård definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. 
HSL. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära vård 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 198 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen 
johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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S T R A T E G I

Färdplan – länsgemensam strategi för

god och nära vård

Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och

förebyggande områden.
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar
omställning till en god och nära vård

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes

behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål

som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). Omställningen ska också

bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan

huvudmännen.

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en

övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom

hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt

och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god

och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49

kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,

strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra

till en omställning mot en god och nära vård.

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra

Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att

använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren,

eleven eller invånare.
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2 Begreppet god och nära vård
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära

vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på

dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt

som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och

det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära

vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har

primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som

bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar

av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård,

ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter

blir del av den nära vården.

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården

innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också

övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och

nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som

mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och

proaktivt samt möter problemen uppströms.

3 Varför behövs en omställning för en
god och nära vård?

3.1 Utmaningar inom demografin
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt

sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna

inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den

utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av

effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att

verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att

samverkan måste öka.

3.2 Bristande samordning
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under

socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i

Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt

förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men

vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med

sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den

enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp

med sina problem.

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra

länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får

hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som

andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp,

jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten

saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men

intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även

inom detta område (Vård- och omsorgsanalys).

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter

och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister

vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten,

brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre

med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram

som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att

vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på

resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från

specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar

även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära

vården.

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående

omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet

kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process.

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på

fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja

omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen

och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.

Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka

tilliten mellan huvudmännen.
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande

strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och

omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att

kraftsamla kring.

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av

färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?

2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv?

3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

5 Parter
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig

till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och

skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt

hälsofrämjande och förebyggande områden.

6 Giltighetstid
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen

mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

7 Målbild Västra Götaland
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan

kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara

utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett

bra liv oavsett ålder eller diagnos.

En god och nära vård

• utgår från individuella förutsättningar och behov.

• bygger på relationer, är hälsofrämjande,

förebyggande och proaktiv.

• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
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8 Prioriterade målgrupper
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den

nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både

region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål.

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för

samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som

utgår från den enskildes förutsättningar och behov.

9 Sex steg för att förändra och utveckla
arbetssätt i samverkan

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och

omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård

behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har

ansvar för samma invånare.

Sex förändrade arbetssätt:

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

2. Utveckla personcentrerade arbetssätt

3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen

4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen

5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering

6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt,

där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande
insatser

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället.

För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver

117



Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård

Sida | 7

det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det

vardagliga arbetet.

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning

är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna

områden.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso-

och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska

sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre

möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i

ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga

goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för

deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där

elevhälsan har en viktig roll.

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och

sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen.

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan

• social hållbarhet

• stöd för individens egenvård

• stöd till anhöriga/närstående

• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som

hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll

över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större

utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering

och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till

förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper.

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade

arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en

medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En

patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos.

Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och

målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera

patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den

egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara

lyhörd för varje persons preferenser.

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där

patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen.

Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland

annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka

frågor och eventuell oro.

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit
mellan huvudmännen

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en

organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra

och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att

struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument

speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för

omställning mot en god och nära vård är följande:

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar

samverkan

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive

socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta

samverkan

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan
huvudmännen

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I

god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde

men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det

sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning.

Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som

skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god

och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla

åldrar.

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och

nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast

vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda

samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten

samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna

bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om

vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för

andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra

myndigheter.

9.4.2 Fast omsorgskontakt
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre

anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa

förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för

såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan

uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och

närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett

verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,

funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad

beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun

och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt,

meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,

förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar

tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

9.4.4 Patientkontrakt
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till

samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit

för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom

regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid

planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan

mellan region och kommun.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av
digitalisering

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i

utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-

hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas

och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och

resurseffektivitet.
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård
i hemmet

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och

omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda

boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan

kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den

specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl

fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den

specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet

och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat

behov av akuta vårdbesök.

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och

digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och

egenmonitorering.

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att

patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån

sina förutsättningar och preferenser.

10 Stärk grundläggande förutsättningar
i samverkan

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande

förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar

som krävs.
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar

digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar

därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och

patientsäkerhet. Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av

risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp

av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras

och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade

insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg,

oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och

utföra insatser av hög kvalitet.

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det

enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det

personliga mötet med patienter och brukare.

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan

etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del

av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.

10.2 Gemensam vårdinformation
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.

10.3 Kunskapsstyrning och
kompetensutveckling i samverkan

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande

kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla

personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras

så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga

kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd,

uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny

kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar.

Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för

att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde.

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver

lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan

utvecklas.

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för

att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska

sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett

systematiskt sätt.

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska

ingå i arbetet framöver.

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig

och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och

kopplas till nationella och regionala riktlinjer.

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta

ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och

gemensamt sätt.

10.4 Kompetensförsörjning
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett

långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till

medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver gemensamt bedöma tillgång

och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och

utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är

en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och

planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och

omsorgsområdet som helhet. Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland

ska få tillgång till god vård på lika villkor.

10.5 Verksamhetsutveckling och
implementering

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den

enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och

nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en

förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det

räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom

verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att

implementeringen ska lyckas.

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära

vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och
styrning

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs

gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och

omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård

och behandling.

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social-

och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet

tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att

utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver

karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur

och faktiska beslut.

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för

mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som

krävs.

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom

Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den

regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och

Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala

vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska

nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

12 Från Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård till
genomförande

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett

dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för

alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner

utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och

uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan

kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå

Det är på lokal nivå som det verkligen händer; utveckling av nya arbetssätt,

implementering sker och utveckling av god och nära vård genomförs och

utvärderas gemensamt.
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som

upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och

omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del

av det vardagliga arbetet.

13 Länsgemensam uppföljning och
analys

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso-

och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och

sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.

Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering

och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR

pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i

samverkanssituationer. Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt

samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-12-16

  
 
 
 
 
§ 198 Dnr: KS 2021/928 
 
Remissvar färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar upprättat remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget 
till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har, i samverkan 
med andra kommuners tjänstepersoner av olika kompetenser och befattningar, arbetat fram ett 
förslag på remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-29 § 328 
Beslut välfärdsutskottet 2021-11-03 § 90 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Remissvar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, daterat 2021-11-01 
Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Remissversion Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Järpsten (ST) och Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Johanna.Nordqvist@stenungsund.se 
Västra Götalandsregionen, via e-enkät 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 61 Dnr: KS 2020/874 
 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och 
social hållbarhet 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Vilka aktiviteter som kommunen ska genomföra för att främja folkhälsa och 
social hållbarhet ska framgå av en verksamhetsplan, som årligen antas av kommunstyrelsen 
och sedan följs upp.  
 
Uppföljningen avser verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021. Uppföljningen 
redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras av Västra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunen med lika delar, dels aktiviteter som är sökta och 
beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 
program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021  
 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/874
2022-03-24

 
Carina Johansson- Strandberg Till kommunfullmäktige  
Folkhälsoplanerare  
 
 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021  

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och 
social hållbarhet 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Vilka aktiviteter som kommunen ska genomföra för att främja folkhälsa och 
social hållbarhet ska framgå av en verksamhetsplan, som årligen antas av kommunstyrelsen 
och sedan följs upp.  
 
Uppföljningen avser verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021. Uppföljningen 
redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras av Västra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunen med lika delar, dels aktiviteter som är sökta och 
beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 
program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Flertalet av de genomförda aktiviteter som beskrivs i uppföljningen har påverkan på barn. Ett 
prioriterat område i Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021 har varit att 
fokusera på insatser och aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling av barn och ungas 
uppväxtvillkor. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 God hälsa och välbefinnande, mål nr 5 Jämställdhet, mål nr 4 God 
utbildning, mål nr 10 Minskad ojämlikhet samt mål nr 16 Fredliga och inkluderande 
samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021  
STENUNGSUNDS KOMMUN 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/874
2022-03-24

Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starke   
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se  
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Uppfö ljning verksamhetsplan fölkha lsa 
öch söcial ha llbarhet 2021 dnr 2020/874 

Carina Johansson Strandberg Folkhälsoplanerare  
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Denna uppföljning redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras 
av regionen (VGR) och kommunen med lika delar och dels aktiviteter som är sökta och 
beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 
program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund (diarie nr 0450/17) 
 
Prioriterat inom folkhälsa och social hållbarhet har varit att fokusera på insatser och 
aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling av barn och ungas uppväxtvillkor som i sin tur 
bidrar till att förutsättningarna stärks för barn och unga att klara grundskolan med godkända 
betyg. Vidare har fokus varit att arbeta i samverkan med området Tillsammans mot ensamhet 
riktat till seniorer. Insatser som stärker den psykiska hälsan och stärkt hälsofrämjande arbete 
inom elevhälsan har prioriterats likaså det övergripande arbetet inom Trygg och säker 
kommun fri från våld fortsatt och det våldpreventiva arbetet förstärkts med ytterligare externa 
medel. 
 
År 2021 har varit ett annorlunda år pga pandemins påverkan på de planerade insatserna. En 
del aktiviteter har fått skjutas på framtiden och en del har fått ställa om till digital form.  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor:  
Det övergripande målet för samverkan kring barn och ungas uppväxtvillkor är att de ska 
lyckas i skolan, som är en förutsättning för god och jämlik hälsa. Skolan är den arena som 
tillsammans med gott föräldraskap är de friskfaktorer som bidrar mest till barns utveckling 
och känsla av sammanhang. För att minimera utanförskapet bör insatser ske tidigt och 
samordnat.  

Föräldraskapsstöd.  

Inspirationsträffar, föreläsningar samt kurser för föräldrar har inte kunnat genomföras som 
planerat. Personalen på familjecentralen har ställt om sitt arbete genom att möta mindre 
grupper och ibland till och med enskilda möten för att bibehålla kontakt. Till viss del har 
digitala möten testats.   

Projekt Stärkt föräldraskapsstöd i samverkan har beviljats medel från Länsstyrelsen 170 000:- 
(2020-2021).  
Under höstterminen 2020, påbörjades arbetet inom projektet ”Stärkt föräldraskapsstöd som 
främjar jämställdhet (i samverkan)”. Arbetet startade med kartläggning av vad professionella i 
närområdet ser för behov av föräldraskapsstöd för barn 0-12 år. Vi ställde även frågorna om 
”vilka samarbetsmöjligheter de ser ” samt ”vad kan vi göra tillsammans?” 
Sammanställningen av svaren visade att det saknades baskunskaper om barns grundläggande 
behov av sömn, kost, rutiner. Att kommunikationen mellan personal och föräldrar var 
bristfällig på grund av språk och kulturella skillnader. Att utlandsfödda föräldrar har 
svårigheter att förstå och använda de digitala verktyg som skola/förskola använder sig av.  
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Projektet har kunnat finansiera utbildningarna Föräldraskap i Sverige (FÖS) och  Circle of 
Securtiy parenting för delar av personalen på Familjecentralen.  
 
Samtliga i personalgrupperna på familjecentralen (från BVC, Öppen förskola och Socialtjänst, 
ej Barnmorska) har deltagit i en gemensam heldagsföreläsning av Hälsokällan på temat 
Integration. Med på föreläsningen var också personal från förskolor i centrum (i huvudsak 
Hasselbackens förskola) samt del av personal ur elevhälsans på Kristinedalskolan.  
 
Ytterligare del i projektet har varit att Öppna förskolan/familjerådgivare har samverkat med 
Biblioteket samt Hasselbackens förskola i högre grad. Dels genom studiebesök mellan 
personal på förskolan och Familjecentralen, dels genom vår närvaro på förskolans gård i syfte 
att träffa barn och föräldrar för att etablera kontakt. Där har vi bland annat anordnat 
hinderbana, haft sagoläsning/teater, utdelning av hälsopåse. Hälsopåsen innehöll 
tandvårdsprodukter, bok, hopprep, boll, vattenflaska.  
 
Projektet har också kunnat finansiera översättning av broschyrerna ”Familjecentralen 
Hasselkärnan” och ”Föräldrarådgivning”.  
 
Projektet har identifierat olika utvecklingsområden att arbeta vidare med -  
Hur arbetar vi i Stenungsunds kommun vidare med frågorna kring barns grundläggande behov 
av kost, sömn och rutiner? 
Hur får föräldrar information från förskola, skola? Hur blir de digitala plattformarna mer 
lättförståeliga?  
Hur kan vi samverka mer mellan SFI, Enheten för nyanlända, Arbetsförmedlingen, 
socialtjänst kring FÖS (förälder i Sverige)  
 
Ytterligare utvecklingsområden som blivit tydligt under året är att det finns ett behov av 
praktiskt stöd gällande kontakter, ansökningar, pappersarbeten. Ska detta möjliggöras genom 
personal på Familjecentralen eller bör det arbetas fram på annat sätt inom kommunen? 
 

Trygghet ger studiero  

MVP (Mentorer i våldsprevention)    85 000: -  
MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. 
Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och 
kränkningar.  

-Vi ser att det i vårt dagliga arbete att vi lättare kan ta tag i beteende och skojbråk, de vet vad 
vi menar. Eleverna har en medvetenhet. (pedagog i högstadiet)  

En kurator har arbetat 5% av sin tjänst med att hålla samman detta arbete, samt socialpedagog 
5 % under ht. De två har också utbildats till att utbilda interna i metoden.  Det har genomförts 
en utbildningsomgång i metodiken för pedagoger som arbetar med åk 7 elever.  
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Totalt har 28 st mentorer från Stenungskolan, Stora Höga skolan och Kristinedalskolan 
genomfört utbildningsomgången under året.  

En vecka fri från våld (v 47)     50 000:- 

Denna  vecka uppmärksammas nationellt och Stenungsund erbjöd flera digitala föreläsningar 
för allmänheten inom området ungas våld i parrelationen och barns liv på nätet och skolan 
erbjöds att arbeta med dessa områden också. 

Ungdomsenkäten Lupp 2020    45 000:-  

Utifrån resultat från Lupp undersökningen 2020 arbetade feriearbetare med att bearbeta 
materialet och gjorde en film av deras upplevelse. Länk till filmen Vad kan gå fel? Lupp 2020   

Lupp  samordnats av folkhälsoplanerare i sektorsövergripande samverkan.  

ANDTS förebyggande arbete  

(alkohol,  narkotika, doping, tobak och spel om pengar)   10 000: -  

Arbete är påbörjat mellan folkhälsa och elevhälsa för att strukturera och utveckla det ANDTS 
förebyggande arbetet på grundskolor och gymnasieskola. Information skall förtydligas till 
vårdnadshavare, elever och personal.  

En samverkan mellan STO kommunerna om gemensamma föreläsningar inom området är 
initierat.  

Föreläsning för allmänheten erbjöd i september om Spel om pengar 

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete   

Fortsatt god samverkan mellan folkhälsa och elevhälsa för att stärka den gemensamma 
plattformen för hälsofrämjande och förebyggande arbete på skolorna.  Nyckelpersoner inom 
elevhälsan har utsetts inom olika områden som kommer att ha en förstärkt roll och vara 
ambassadörer och sprida information samt utveckla arbetet i samverkan.  

 

Socioekonomiska förutsättningar: 
Hälsoskola/information på SFI  

Stenungsund tillsammammans med Tjörn har anordnat Hälsoinformation på SFI. Träffarna är 
en gång/vecka och innehålla information från olika samhällsaktörer såsom hälso- och 
sjukvård samt kommunal verksamhet. Under 2021 har dessa tillfällen genomförts genom att 
ställa om till filmat/inspelat material alternativt att föreläsare varit med via Teams/digitalt.  

Familjecentralen som arena för integration och språkstöd  

Se ovan rubrik Föräldraskapsstöd 
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Hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer:   
Hasselbacken i utveckling 

En samverkansgrupp med folkhälsa och socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsområdet. 
Deltagande aktörer är Stenungsundshem, Hyresgästföreningen och verksamheter från 
kommun i huvudsak verksamma i området. Sammankallande är VD Stenungsundshem. 
Folkhälsoplanerare är en av representanterna från kommunen.  
 

 

Hälsa och levnadsvanor:   
Projekt Nösnäsgymnasiet     

Metodutveckling kring att främja och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar –     
samverkan med Kungälvs kommun och Närhälsans rehabmottagningar. Beviljats 250 000: - 
av samordningsförbundet Älv och Kust avslutades 31/12.  

Projektet har genomförts under vid Nösnäsgymnasium i Stenungsund samt Mimer Hus 
gymnasium i Kungälv. Lokalt har det bildats arbetsgrupper med representanter från 
fysioterapeut vid Närhälsans rehabmottagning, skolsköterska vid respektive gymnasium, 
kommunalt aktivitets ansvar samt folkhälsostrateg. Projektet har påverkats av pandemin, då 
denna har försvårat fysiska möten. Skillnad kan noteras mellan Mimers Hus och 
Nösnäsgymnasiet. Vid Nösnäs har projektet underlättats av att Närhälsans rehabmottagning är 
lokaliserad i Stenungsunds Arena. Övriga framgångsfaktorer har varit:  

Fysioterapeuterna är kända ansikten för både elever och personal.  

Närhet till att hänvisa vidare till Aktiv, som även ligger i Stenungsunds Arena.  

Tydlig struktur kring kontakt mellan skolsköterskor och fysioterapeut.  

Under projekttiden har totalt 17 gymnasieungdomar fått förskrivet fysisk aktivitet på recept 
vid Nösnägymnasiet av sin skolsköterska. Samtliga har träffat fysioterapeut samt genomgått 
tester och coachande samtal. Totalt har 30-tal elever blivit hänvisade via skolsköterskorna till 
rehab-mottagningen utifrån olika behov. Ungdomarna som fått FaR och gjort konditionstest 
hos fysioterapeut i Stenungsund har fullföljt träningen och återkommit för uppföljning.  Det 
har varit positiva diskussioner kring träning med flera av deltagarna. 

Utmaningen i Kungälv har varit det fysiska avståndet mellan Mimer Hus och 
rehabmottagningen vid Kongahällacenter. Totalt 10 elever fått förskrivet fysisk aktivitet på 
recept vid Mimers Hus gymnasium.  

Utifrån de som erhållit fysisk aktivitet på recept har en majoritet varit kvinnor.  
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Slutsats från projektet är betydelsen av ett nära samarbete mellan skolsköterska och 
fysioterapeut. Vid lyckade exempel på Nösnäsgymnasiet har skolsköterskor följt med eleven 
till Rehabmottaningen med fokus att minska tröskeln och ge förutsättningar för hjälp till 
självhjälp.   Framgångsfaktor är även hållande över tid. Den individuella uppföljningen som 
erbjudits har varit viktig för att motivera till motion.  

Fortsatt arbetsgång 

Projektet syfte och mål har legat helt i linje med den nationella omställning som sker utifrån 
goda och nära vård, där fokus är det proaktiva/hälsofrämjande arbetssättet och att individen är 
aktiv medskapare.   

Uppföljningar från ungdomsenkäten LUPP från 2020 visar på behovet av fortsatta insatser 
kring att öka ungdomars fysisk aktivitet vid högstadium och gymnasiet.  För åstadkomma en 
positiv förflyttning krävs gemensam en mobilisering. Fysisk aktivitet på recept bedöms som 
en effektfull metod att samverka kring, när det gäller att främja och öka fysisk aktivitet hos 
gymnasieungdomar. I båda kommunerna har projektet inneburit att samverkan med 
Närhälsans Rehabmottagningen har etablerats, vilket även kommer att fortsätta efter 
projektets slut.  

Handlingsplan för suicidprevention   externa medel 100 000:- 

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande 
psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. För att stärka 
kommunens suicidpreventiva arbete har en sektorsövergripande handlingsplan tagits fram. 
(KS 2020/671) 
Under året har tre st MHFA* utbildare utbildats som in sin tur påbörjat utbildning av personal 
i kommunen i psykisk livräddning vid psykisk ohälsa.  
 
Suicide Zeros föreläsning Livsviktiga snacket har erbjudits vårdnadshavare under året.  
 

*Mental Health  First Aid 
 

GoFar i skolan  

Kristinedalskolan deltar i ett pilotprojekt inom VGR:s Barnuppdrag.  
Pilot: Utveckling av FaR-metod inom skolan – GoFaR  
Syfte 
Utveckla metoden FaR (fysisk aktivitet på recept)  för elevhälsa/skola med fysisk aktivitet 
som förebyggande/åtgärdande insats med elevens behov i centrum både vad gäller fysisk 
aktivitet och motivationsstöd. 
Mål 
Få elever som är otillräckligt fysiskt aktiva att röra sig mer och därigenom stärka sin hälsa, 
motivation och sina förutsättningar för fullföljda studier. 
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Samverkande parter 
Västra Götalandsregionen: CFFA, Barnuppdraget, Koncernavdelning för data och analys, 
Avdelning för social hållbarhet 
Folkhälsoplanerare initierade och följer detta arbete.  
För att förstärka detta arbete för att minska stillasittandet har en del material köpts in på 
skolan samt föreningsutvecklare har kartlagt och sammanställt en folder över tänkbara 
föreningar att hänvisa till. Skall översättas på olika språk.   100 000: -
      

TMR (träning i medveten närvaro)    26 000:- 

I arbetet med att stötta skolornas arbete i syfte att minska stress och öka den psykiska hälsan 
utbildades 7 pedagoger, 5 kuratorer och 3 psykologer i TMR medveten närvaro under året - en 
evidensbaserad arbetsmetod med inslag av kbt som riktar sig till elever i mellanstadiet.  
Metoden syftar till att stärka koncentration och studiero i klassrummet samt ge eleverna 
motståndskraft mot stress. Kunskap om hur känslor och tankar styr vårt handlande och 
övningar för stärkt medkänsla och självmedkänsla. En serie med lektioner och övningar som 
ges under 10 v. 

Under 2021 har Länsförsäkringar finansierat utbildarna för en utbildningsomgång (16 st) i 
Stenungsund. Kostnad för material och lokal har tillkommit.    

Dans för hälsa      21 000 :- 

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu 
används över hela landet. (Dansa utan krav är ett annat namn på samma verksamhet.) 
Eftersom ungas psykiska ohälsa idag är ett samhällsproblem och nytänkande insatser 
efterfrågas utgör metoden en värdefullt komplement till sedvanlig behandling. Dans för Hälsa 
är metodiken bakom en vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet (“dansprojektet”). 

Sedan hösten 2021 erbjuds tjejer 13-19 år Dans för hälsa 1 ggr/v i Stenungsunds Arena i 
samverkan mellan folkhälsa, kultur och Studieförbundet vuxenskolan.  

Utvecklingsgrupp Seniorer i fokus     5 000:- 
med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa.  Samverkan runt utvecklingsfrågor för 
målgruppen seniorer i samverkan mellan PRO, SPF, vård och omsorg, studieförbunden SV 
och ABF, anhörigkonsulenten samt folkhälsoplanerare. Gruppens syfte är att samverka runt 
gemensamma frågor och årets tema har varit Tillsammans mot ensamhet och digitalt 

innanförskap/utanförskap.  Digitala caféer med tema/gäster  
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Fyss/Far Nätverket (fysisk aktivitet på recept)  

Representanter från Primärvårdens rehabmottagningar, elevhälsa och Kungälvs sjukhus samt 
folkhälsoplanerare för att diskutera utifrån temat Hela Stenungsund i rörelse och hur vi kan 
samverka utifrån ett befolkningsinriktat arbete för att öka den fysiska aktiviteten och minska 
stillasittandet.   

Hälsofrämjande nätverk (SIMBA och Samordningsförbundet)  

Inom SIMBA har det funnits ett informellt nätverk för hälsofrämjande insatser, i samverkan 
med samordningsförbundet Älv och kust, sedan 2013. Vid samordningsgruppen senaste möte 
togs beslut om att lyfta in nätverket i samverkansstrukturen och att fokusområde Strategi för 
hälsa – förebyggande och främjande arbete har arbetats in i SIMBAs handlingsplan inför 
2022  
 
Deltagare; Samordningsförbundet Älv och Kust, processledare SIMBA, Kungälvs sjukhus 
samt folkhälsoplanerare i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  
Gemensamma områden vi samverkan runt; suicidprevention, våld i nära relation, Fyss/FaR 
fysisk aktivitet på recept.  
 
Under 2021-2022 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet 
Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Tjörns kommun och 
Öckerö kommun för att sätta levnadsvanor i fokus. På dessa sidor kommer du att kunna hitta 
inspiration, länkar till stödresurser och föreläsningar som alla ska göra det lättare för dig att 
förbättra dina levnadsvanor. 
Hälsosamma levnadsvanor - Stenungsunds kommun 

 

Ö vrigt:  

Under 2021 har Folkhälsorådet haft fyra möten och ledningsgrupp folkhälsa och social 
hållbarhet (sektorchefer) har haft två möten.  
 
 
Nätverk Folkhälsa Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Västra Götalands 

Regionens folkhälsonätverk.  
Omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyten och samverkan sker genom regelbundna träffar (4 
st/år) mellan folkhälsan i de olika kommunerna inom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.   
Stenungsund är också Västra HSN:s representerar i Västra Götalands Regionens 
Folkhälsonätverk sedan november 2019 (6-8/år).  
 

Styrgruppen Familjecentral 

Styrgruppen består av ansvariga chefer för respektive verksamhet som ingår i 
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Familjecentralen; Centrala Barn och elevhälsan, Enheten för familjestöd/socialtjänsten, 
Närhälsan/BVC samt Barnmorskegruppen. Styrgruppen har möten ca fyra gånger per år. På 
styrgruppsmötena har även Stenungsunds kommuns folkhälsoplanerare deltagit. 

 

GR Nätverk LUPPEN 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för 
att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och 
attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och 
framtid. Sedan mars 2019 finns i Göteborgsregionen ett nätverk för samverkan kring Lupp-
undersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Här har de kommuner 
som genomfört Lupp hösten 2020 kunna utbyta information och erfarenheter efter att enkäten 
är genomförd. Folkhälsoplanerare är en av representanterna från Stenungsund..   

Trygg och säker kommun fri från våld     

Kommunövergripande samverkansgrupp ViNR (våld i nära relation)  

En samverkansgrupp med interna och externa aktörer för arbetet mot våld i nära relationer. 
Syftet är att väl känna till varandras uppdrag samt erfarenhetsutbyte.  Deltagande aktörer är 
förutom kommunala verksamheter, polisen, hälso- och sjukvården, ideella organisationer och 
svenska kyrkan. Gruppen träffas 2 ggr/år. Sammankallande för gruppen är 
folkhälsoplaneraren. 

Lokal resursgrupp ViNR (våld i nära relation)  

Gruppens syfte är att samordna den interna samverkan inom de olika enheterna på IFO. 
Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s chefsrepresentant i gruppen och 
folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete 

Styrgruppen ViNR 

Gruppen bidrar till det samordnade arbetet inom våld i nära relation inom IFO samt 
uppmärksammar utvecklingsområden. Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s 
chefsrepresentant i gruppen och folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete 

VIP (Viktig intressant person)     
Ett våldsförebyggande program för personer med intellektuella och psykiska 
funktionsvariationer. Tre personal från daglig verksamhet år utbildade och kursstarter 
erbjudas löpande.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 83 Dnr: KS 2021/1192 
 
Klimatstyrande resepolicy, Stenungsund kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimatstyrande resepolicy med revideringen att första 
meningen i sista stycket i avsnitt 1.3 justeras till ”Flyg får endast användas i undantagsfall.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta klimatlöfte 1. Vi använder en 
klimatstyrande resepolicy ur satsningen Kommunernas klimatlöften, som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen.   
  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten och 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Alla resor som företas i tjänsten och betalas av 
kommunen ska genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27  
Klimatstyrande resepolicy  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att första meningen i sista stycket i avsnitt 1.3 justeras till ”Flyg får 
endast användas i undantagsfall.” och därmed att ”eller för längre utrikesresor” tas bort. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet antar Jan Rudéns (S) ändringsförslag och finner att 
så sker. Ordföranden frågar därefter om allmänna utskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag med revideringen och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/1192
2022-04-27

 
Anna Andersson Till kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrateg 
 
Klimatstyrande resepolicy 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimatstyrande resepolicy.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta klimatlöfte 1. Vi använder en 
klimatstyrande resepolicy ur satsningen Kommunernas klimatlöften, som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen.   
  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten och 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Alla resor som företas i tjänsten och betalas av 
kommunen ska genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
  
Beskrivning av ärendet  
Omfattning  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten. Policyn 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Resor från och till arbetet omfattas inte av 
policyn.   
  
Syfte  
Alla resor som företas i tjänsten och betalas av kommunen ska genomföras på ett 
miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
  
Anvisningar för resor i tjänsten  

• I första hand ska möjligheten att använda sig av webbaserade verktyg för möten 
övervägas.   

• Vid kortare resor ska främst gång eller cykel väljas, förutsatt att detta är praktiskt 
genomförbart.  

• Om bil måste användas ska kommunens verksamhetsfordon nyttjas. Endast i 
undantagsfall får privat fordon användas i tjänsten efter godkännande av närmsta chef. 

• För transporter, samt ärenden som kräver servicefordon och/eller transport av material 
och utrustning, ska verksamhetens fordon användas. 

• Längre resor ska ske med tåg.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/1192
2022-04-27

• Flyg får endast användas i undantagsfall eller för längre utrikesresor. För att resa med 
flyg behöver anställda godkännande av sektorchef och förtroendevalda behöver 
godkännande av ordförande eller fullmäktiges presidium.   
 

Ekonomiska konsekvenser  
Resepolicyn i sig genererar inte några extra kostnader. Genom att webbaserade verktyg i 
första hand ska övervägas och att gång eller cykel ska väljas vid kortare tjänsteresor 
minimeras resekostnaderna jämfört med vid användande av bränsledrivna fordon. Det samma 
gäller vid resor som görs med kollektivtrafik då detta resesätt är billigare än att använda bil.   
 
Barnkonsekvensanalys  
Resepolicyn medför inga direkta konsekvenser för barn då den endast gäller för medarbetare i 
Stenungsunds kommun.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030  
Ärendet berörmål 13. Bekämpa klimatförändringarna och mål 11. Hållbara städer och 
samhällen.  
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-04-27  
Klimatstyrande resepolicy  
  
STENUNGSUNDS KOMMUN  
Sektor samhällsbyggnad  
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

1. Resepolicy 
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds 
kommun gör i tjänsten. Policyn omfattar även förtroendevalda i 
kommunen. Resor till och från arbetet omfattas inte av policyn. 
Alla resor som företas i tjänsten och betalas av kommunen ska 
genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 
Resepolicyn ska beaktas vid utformandet av andra styrande 
dokument samt vid upphandling och inköp.  

1.1. Planering av resor 
Samtliga anställda och förtroendevalda i kommunen har ett ansvar att planera sina resor på ett sådant sätt 
att man så långt som möjligt lever upp till intentionerna i resepolicyn. I praktiken innebär detta att resor i 
tjänsten ska planeras och väljas så att miljöpåverkan och totalkostnad minimeras. Bedömning av 
miljöpåverkan utgår ifrån utsläpp av fossil koldioxid. Vid beräkning av totalkostnader ska hänsyn tas 
till: transport, logi, traktamente, tjänsteresetillägg, arbetstid och restid.  
 
Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta för deltagare 
att gå, cykla eller åka kollektivt. Inbjudan bör informera om hur man tar sig till mötet med 
kollektivtrafik. 

1.2. Kollektivtrafikkort och cyklar   
Kommunen tillhandahåller kollektivtrafikkort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm.  

1.3. Anvisning för resor i tjänsten 
• I första hand ska möjligheten att använda sig av webbaserade verktyg för möten övervägas.  
• Vid kortare resor ska främst gång eller cykel väljas, förutsatt att detta är praktiskt genomförbart. 
• Kollektivtrafik ska väljas då det inte är möjligt att genomföra resor via gång eller cykel, förutsatt 

att detta är praktiskt genomförbart.  
• Om bil måste användas ska kommunens verksamhetsfordon nyttjas. Endast i undantagsfall får 

privat fordon användas i tjänsten efter godkännande av närmsta chef. 
• För transporter, samt ärenden som kräver servicefordon och/eller transport av material och 

utrustning, ska verksamhetens fordon användas. 
• Längre resor ska ske med tåg.  
• Flyg får endast användas i undantagsfall eller för längre utrikesresor. För att resa med flyg 

behöver anställda godkännande av sektorchef och förtroendevalda behöver godkännande av 
ordförande eller fullmäktiges presidium.  

Typ av dokument 

Policy 

Beslutat av 

Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 

2022-XX-XX 

Diarienummer 

2021/1192 

Dokumentägare 

Sektor Samhällsbyggnad 

Giltighetstid 

Tillsvidare 

 

Framtagen av 

Strategi Samordning 

Reviderad 
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Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

1.6. Uppföljning 
Resepolicyns efterlevnad ska följas upp årligen och en utvärdering över i vilken omfattning beteenden 
har påverkats utifrån vad resepolicyn anger ska genomföras. Uppföljning av resepolicyn görs utifrån 
statistik på körsträckor, drivmedelsanvändning och användning av egen bil i tjänsten. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 82 Dnr: KS 2022/678 
 
Utökning av VA-projekt Hallernaleden 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Omläggning VA-ledningar vid Hallernaleden 
med åtgärder för skredrisk på delar av Hallernaleden. Projektbudgeten utökas med 3000 tkr 
för ändamålet, genom att medel ombudgeteras från 2024 till 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag gällande nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen 
utfördes en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen till Norumsån. 
Släntstabiliteten bedöms ha otillfredsställande stabilitet och låg säkerhet mot skred i befintliga 
förhållanden. Under projekteringen föreslogs därav att man gör överbyggnad i vägbank vid 
bäckravin och som ersätts med lättfyllning. En mer detaljerad beskrivning finns under 
”Förslag till åtgärd”. 
 
Förvaltningen förslår därav att man utökar befintligt VA-projekt med att innefatta nödvändiga 
åtgärder på väg och att projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
 
Beslut skickas till 
Mats.åhsman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/678
2022-07-12

 
Mats Åhsman Till kommunfullmäktige 
Projektledare 
 
 
Utökning av VA-projekt Hallernaleden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Omläggning VA-ledningar vid Hallernaleden 
med åtgärder för skredrisk på delar av Hallernaleden.  
Projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet, genom att medel ombudgeteras från 
2024 till 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag gällande nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen 
utfördes en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen till Nösnäsbäcken. 
Släntstabiliteten bedöms ha otillfredsställande stabilitet och låg säkerhet mot skred i befintliga 
förhållanden. Under projekteringen föreslogs därav att man gör överbyggnad i vägbank vid 
bäckravin och som ersätts med lättfyllning. En mer detaljerad beskrivning finns under 
”Förslag till åtgärd”. 
 
Förvaltningen förslår därav att man utökar befintligt VA-projekt med att innefatta nödvändiga 
åtgärder på väg och att projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag för nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen utfördes 
en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen vid Nösnäsbäcken. 
Släntstabiliteten beräknades ha otillfredsställande stabilitet och låg säkerhet mot skred i 
befintliga förhållanden.  
 
Den låga säkerheten mot skred ned mot bäckravinen beror på vägbankens utformning. 
Förvaltningen bedömer att projektet för VA-ledningar kan utföras utan att påverka 
förhållandena i området till det sämre. Förvaltningen anser dock att man bör göra de åtgärder 
som bedöms nödvändiga i vägbanken för att motverka skred och instabilitet i vägen i 
framtiden då beaktat underhåll av VA-ledningar men även ur trafikhänseende.   
 
Geotekniska förhållanden. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/678
2022-07-12

Jordlagerföljden inom området utgörs av fyllning ovan lera. Fyllningens stabilitet bedöms 
vara god om cirka 1–2 meter djupt (stabilare ovan trummorna under vägen). 
Fyllningen består under överbyggnaden huvudsakligen av sten och block. 
Jorddjupen är som stabilast i söder, cirka 20 meter, och minskar sedan mot norr varvid 
stabiliteten om cirka 4 meter förekommer vid infarten till parkeringen norr om bäckravinen. 
Jorddjupet är cirka 11 meter vid trummorna. Lerans skjuvhållfasthet är extremt till mycket låg 
och leran bedöms också vara högsensitiv, på gränsen till kvick. På bilden nedan ses området 
som utredningen gäller. 
 

 
Förslag till åtgärd. 
För att erhålla tillfredställande stabilitet med lättfyllning krävs ett cirka 1,5 meter tjockt lager 
lättfyllning som ersätter fyllningen i banken.  
Vid beräkning har skumglas använts som material för dess goda egenskaper att bygga bank 
med. Metoden kräver en schakt ned till cirka 2 meters djup över hela vägbankens bredd för att 
erhålla tillräcklig avlastning med skumglas, därefter återställs överbyggnaden. Lokalt behöver 
släntlutningen flackas av vilket kan ta utrymme av befintliggång- och cykelväg, 
schaktmängden bedöms uppgå i storleksordning till drygt 1000 kubikmeter och mängden 
skumglas uppgår till cirka 650 kubikmeter.  
 
Bilden nedan visar området som förslag till åtgärd berör. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/678
2022-07-12

 
 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En bedömd kostnad för åtgärd mot skredrisk är 3 000 tkr. 
 
Förvaltningen vill därav utöka befintlig projektbudget till 10 000 tkr, och att då innefatta 
åtgärder mot skredrisk i området. 
 
Medel föreslås ombudgeteras från 2024 till 2023 för att kunna slutföra projektet enligt 
tidsplan. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn bedöms påverkas på ett positivt sätt då åtgärden säkerställer stabilitet i vägen för 
framtida bruk samt reinvesteringar i nya VA-ledningar för att minska utläckage i våra 
ledningar för framtiden. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet bedöms bidra positivt till nedanstående mål i agenda 2030: 
3. God Hälsa 
6. Rent vatten och sanitet för alla 
11. Hållbara städer och samhällen 
14. Hav och marina resurser 
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2022-07-12

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Mats.åhsman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/117
2022-05-24

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens strategiska 
VA-planering 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret på granskning av kommunens strategiska VA-planering daterat 
2022-05-24 som sin eget. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. Syftet med granskningen var att ge revisorerna 
underlag att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning 
och kontroll av vatten- och avloppsverksamheten. 
  
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en ändamålsenlig hantering 
styrning, uppföljning och kontroll av vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. 
 
Beskrivning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. Syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av vatten- 
och avloppsverksamheten. Granskningen omfattar nuvarande och historisk situation gällande 
VA-försörjningen, nuvarande tillgång till dricksvatten av god kvalitet, kommunstyrelsens 
styrning, uppföljning och kontroll avseende kommunens vatten- och avloppsverksamhet och 
dess försörjning samt hantering av dagvattnet. 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att: 
• Säkerställa en långsiktig planering av reinvesteringsbehovet i ledningsnätet. 
• Tillse att klimatanpassningsplanen antas för att säkerställa att plan- och bygglagens 

krav gällande bestämmelser för översiktsplaner efterlevs. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/117
2022-05-24

I relation till granskningens kommentarer har eller pågår en rad åtgärder att genomföras.  

Bland annat höjs VA-taxan med 12 procent årligen mellan 2021–2023 för att därefter 
indexeras och investeringsbudgeten har dubblerats till 12 miljoner kronor per år vilket säkrar 
reinvesteringsbehovet. En löpande inventering och kartläggning av ledningsnätets material- 
och åldersfördelning, status, förnyelsetakt och behov av förbättring avseende planering har 
pågått under en längre tid och är vid slutförandet under 2022 den sista byggstenen i den 
långsiktiga planeringen, även kallat förnyelseplan. 

Gällande granskningens andra rekommendation angående klimatanpassningsplanen 
påbörjades arbetet under 2019 och planen antogs i maj 2022.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 6. Rent vatten och sanitet för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens strategiska VA-
planering 
Beslut kommunfullmäktige 2022-03-03 § 51 
Revisionsrapport – Granskning av kommunens strategiska VA-planering  
Följebrev till KF – VA granskning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
  
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@Stenungsund.se 
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Dnr KS 2022/117

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - 
Granskning av kommunens strategiska VA-
planering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska VA-planering. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av vatten- och 
avloppsverksamheten. Granskningen har även syftat till att översiktligt kartlägga den nuvarande 
och historiska VA-situationen i Stenungsunds kommun. 
 
Nedan kommenterar kommunstyrelsen granskningsrapporten och de rekommendationer som 
granskningen innehåller.  
 
Kommunstyrelsens generella kommentarer 
Granskningen består av tre revisionsfrågor som samlat syftar till att besvara granskningens 
huvudfråga om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 
kontroll av vatten- och avloppsverksamheten. Nedan redovisas revisionsfrågorna med 
kommunstyrelsens kommentarer. 
1.) Hur säkerställer kommunstyrelsen tillräcklig tillgång till dricksvatten av god kvalitet? 
Granskningen konstaterar att det tidigare funnits utmaningar med utläckage av dricksvatten men 
att utläckaget minskat från 24 procent år 2020 till 17 procent år 2021 till följd av vidtagna 
åtgärder på ledningsnätet vilket noteras positivt. Då granskningen enbart ser till data på årsbasis 
fångar inte data delar av det stora arbete som skett under 2021 där utläckaget minskat än mer, 
till 13 procent för månaderna oktober till december år 2021. Granskningens bedömning på 
denna fråga är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig hantering av 
dricksvatten samtidigt som de skrivet att kommunstyrelsen på sikt säkerställt den framtida 
vattenförsörjningen genom minskat läckage och den planerade överföringsledningen från 
Kungälv. Då det saknas rekommendationer eller andra kommentarer om vad kommunstyrelsen 
bör vidta för åtgärder för att fullt ut ska anses säkerställa tillräcklig tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet är det svårt att tolka och bemöta granskningens slutsats. Kommunstyrelsens 
tolkning är därför att granskningen lägger tyngdpunkten på de nu historiska problemen och 
därmed är nöjd med kommunstyrelsens nuvarande styrning. 
2.) Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll 
avseende kommunens vatten- och avloppsverksamhet dess finansiering? 
För att besvara denna granskningsfråga fokuserar granskarna på två huvudsakliga områden, 
reinvesteringstakten av ledningsnätet och den långsiktiga underhållsplaneringen av detsamma. 
Både dessa områden är en del av en förnyelseplan för ledningsnätet som i sin tur är en del av en 
så kallad DUF-plan, Drifts- Underhålls- och Förnyelseplan. 
Vad gäller reinvesteringstakten har kommunen en under en tid haft en underhållsskuld men är 
under mandatperioden självfinansierad. Dels har VA-taxan höjts med 12 procent årligen mellan 
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2021 och 2023 och kommer därefter indexeras. Därutöver har investeringsbudgeten ökat från 
sex till 12 miljoner kronor, en dubblering mellan år 2021–2022. För större investeringar äskas 
pengar separat. Genom detta anses reinvesteringsbehovet vara säkrat och rekommendationen om 
reinvesteringsbehovet vara uppfyllt. 
Den andra delen granskarna fokuserar på handlar om förnyelseplanens andra del om långsiktig 
planering. Kommunen jobbar idag utifrån en åtgärdsplan för år 2021–2023 med tillhörande 
prioriteringslista som baseras på löpande inspektioner enligt gällande rutin. Granskningen riktar 
här kritik mot avsaknad av långsiktigheten i planeringen och lyfter att en 10-årsplanering 
saknas. Tillsammans med en löpande inventering och kartläggning av ledningsnätets material- 
och åldersfördelning, status, förnyelsetakt och behov av förbättring avseende planering ingår 
pågår arbetet med att både skaffa fullständig information och ta fram en långsiktig planering 
inom ramen för förnyelseplanen.  
Kommunstyrelsen är medveten om tidigare problem och har under flera år arbetat för att 
upprätta en fullgod styrning. Under 2022 beräknas förnyelseplanen, och den sista delen av hela 
DUF-planen, vara klar och granskningens kritik besvarad. 
 
3.) Hur säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig hantering av dagvatten? 
De externa revisorerna lyfter i sin granskning att det saknas en klimatanpassningsplan där 
kommunen bland annat redogör för sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan 
följa av bland annat översvämningar som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. Arbetet med en klimatanpassningsplan påbörjades efter beslut från 
kommunstyrelsen under 2019 och är nu uppe för politisk behandling. 
Vidare poängteras att kommunen saknar en dagvattenplan, något som kan liknas med en samlad 
strategi för hela kommunens arbete med dagvatten. Frågan om dagvatten hanteras idag löpande 
inom ramen för detaljplanerna och en dagvattenmodell inom ramen för översiktsplanen är inom 
kort färdig. Dagvattenmodellen kan sägas vara grunden för den dagvattenplan som beräknas 
vara klar under 2022 som kommer innehålla en samlad strategi för dagvattenrelaterade frågor. 
Kommunen arbetar redan idag med frågor som finns inom både klimatanpassningsplanen och 
dagvattenplanen även om allt inte är samlat inom en översiktlig plan på kommunnivå. Någon 
direkt kritik på att kommunens faktiska arbete återfinns dock inte i granskningen och arbetet 
med de båda planerna har pågått under en längre tid och beräknas vara klara under 2022. Detta 
gör granskningens slutsats om att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig 
hantering av dagvatten svårtolkad då även om planerna inte är klara så har arbetet pågått under 
en längre tid. 
Frågan gällande reinvesteringstakten i dagvattennätet behandlas inom föregående fråga. 
 
Kommunstyrelsens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
 

Rekommendation 1: Säkerställa en långsiktig planering av reinvesteringsbehovet i ledningsnätet 
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VA-taxan höjs enligt beslut årligen med 12 procent årligen mellan åren 2021 och 2023 för att 
därefter indexeras. Därutöver har investeringsbudgeten ökat från sex till 12 miljoner kronor, en 
dubblering mellan år 2021–2022. Genom detta anses reinvesteringsbehovet vara säkrat och 
rekommendationen om reinvesteringsbehovet vara uppfyllt. 
En åtgärdsplan och prioriteringslista för år 2020–2023 finns upprättad. En förnyelseplan är 
under framtagande där bland annat ledningsnätets material- och åldersfördelning, status, 
förnyelsetakt och behov av förbättring avseende planering ingår. När förnyelseplanen är på plats 
anses även rekommendationen om långsiktiga planering genomförd.  
Rekommendation 2: Tillse att klimatanpassningsplanen antas för att säkerställa att plan- och 
bygglagens krav gällande bestämmelser för översiktsplaner efterlevs 
Enligt beslut från kommunstyrelsen 2019-08-19 (Dnr: KS 2018/481) påbörjades arbetet med att 
ta fram en klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. 
Klimatanpassningsplanen skulle enligt beslut vara färdigt 2020-12-31 men på grund av 
pandemin har arbetet försenats. Ett förslag till klimatanpassningsplan är klart och behandlades 
på Allmänna utskottets sammanträde 2022-03-22 där Allmänna utskottets förslag till 
kommunfullmäktige är att godkänna klimatanpassningsplanen. Kommunfullmäktige antog 
planen i maj 2022. Rekommendationen anses därför redan genomförd enligt politiskt beslut från 
2019. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

155



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-03-03

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2022/117 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av kommunens 
strategiska VA-planering 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunens VA-verksamhet. Revisionsrapport Granskning av 
kommunens strategiska VA-planering 2021 har överlämnats till kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av kommunens strategiska VA-planering 2021 
Följebrev 2022-01-28 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1066
2022-06-28

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid 
Strävliden väckt av Lillemor Arvidsson (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 10 november 2021 med en motion där hon föreslår att 
beredningen för miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att 
eliminera utsläpp av läkemedel samt eventuellt tidsperspektiv och kostnad. 
 
Forskningsläget om läkemedelsrester i dricksvatten är i ett tidigt stadie och är tekniken inte 
fullt utvecklad. Förutom att tekniken fortfarande är i ett utvecklingsstadium saknas det 
gränsvärden för läkemedelsnivåer i dricksvatten att förhålla sig till. Tidiga investeringar i ett 
allt för tidigt skede kan leda till att kommunen låser in sig i dyr teknik som kan vara inaktuell 
då forskningen går snabbt framåt. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 10 november 2021 med en motion där hon föreslår att 
beredningen för miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att 
eliminera utsläpp av läkemedel samt eventuellt tidsperspektiv och kostnad. 
 
Läkemedelsrester i vatten 
Läkemedel är en speciell grupp kemiska ämnen. Samtidigt som läkemedel har positiva 
effekter på både människors och djurs hälsa, så hittas läkemedelsrester i vattenmiljön, även 
efter vanlig vattenrening, vilket flera studier visat har negativa effekter på växt- och djurliv.  

Läkemedelsresters inverkan på djur och natur och avancerad rening av avloppsvatten är båda 
relativt nya områden där det pågår mycket forskning. Då kunskapsläget om vilka läkemedel 
som kan ha skadlig inverkan på djur och natur är begränsat finns det idag endast fyra 
lagstadgade bedömningsgrunder för humanläkemedelssubstanser i dricksvattnet, Diklofenak, 
Ciprofloxacin, 17-alfa-etinylöstradiol och 17-beta-östradiol. Skadliga effekter på djurlivet har 
observerats både i recipienter utanför avloppsreningsverk och i laboratoriestudier. Utsläpp av 
aktiva läkemedelssubstanser till miljön kan också bidra till spridning av antibiotikaresistens. 
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Det finns med stor sannolikhet många fler läkemedel som vid ett bättre kunskapsläge troligen 
hade resulterat i ytterligare gränsvärden. Förutom få gränsvärden att förhålla sig till är det 
både tidskrävande och svårt att analysera läkemedelsrester i så små doser som det rör sig om.  

 
Tillståndsprocesser 
I en tillståndsprövning för vattenreningsverk är det den sökande som föreslår utsläppsvillkor, 
vilket på sikt kan komma att påverka eventuella framtida gränsvärden för läkemedelsrester. 
Tillsynsmyndigheten gör efter ansökan en bedömning och kan då antingen godta 
utsläppsvillkoren eller kräva ytterligare utredningar. De villkor som sedan fastställs i 
tillståndet är de som gäller och då kan tillsynsmyndigheten inte begära ytterligare utredningar 
av fler parametrar som i framtiden kan visa sig vara än mer viktiga att avskilja vid 
läkemedelsrening.  

 
Avancerad rening av dricksvatten 
Avancerad vattenrening för att eliminera läkemedelsrester är ett relativt nytt 
forskningsområde. Myndigheter och forskare jobbar aktivt med att hitta både bättre 
reningsmetoder och öka förståelsen för de negativa effekterna på djur och natur av 
läkemedelsrester i vattnet.   

Det finns idag ett antal metoder för att hantera läkemedelsrester där den avancerade reningen 
alltid fungerar som ett komplement till befintlig reningsteknik. Vilken teknik som bör 
användas i vilken situation är idag högst oklart då vi endast har ett fåtal gränsvärden att 
förhålla oss till idag och framtiden är osäker då vi idag inte vet vilka läkemedelsrester och 
gränsvärden vi bör förhålla oss till samtidigt som forskningsläget inte är klart.  

Beroende på reningsmetod kommer avancerad rening öka energianvändningen och/eller 
kemikalieanvändningen vilket gör att frågan bör avvägas noggrant efter mål, behov och lokala 
förutsättningar. Avancerad rening kan implementeras i samtliga reningsverk oavsett storlek 
och grundläggande reningsmetod men kostnaden per kubikmeter renat vatten påverkas högst 
väsentligt av reningsverkets storlek. Naturvårdsverket gjorde i sin rapport från 2017 
uppskattningen att kostnaden uppgår till mellan 1–5 kr/m3 renat vatten beroende på teknik och 
reningsverkets storlek. 

 
Förvaltningens bedömning 
Det finns idag god kompetens i frågan om avancerad vattenrening internt i förvaltningen, som 
löpande följer utvecklingen på området. Då forskningsläget är i ett tidigt stadie där tekniken 
inte är fullt utvecklad och det samtidigt saknas gränsvärden att förhålla sig till riskerar 
investeringar i ett allt för tidigt skede leda till att vi låser in oss i dyr teknik som kan vara 
inaktuell då forskningen går snabbt framåt. Förvaltningen gör därför bedömningen att det 
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bästa vore att avvakta tills dess att tekniken innebär en miljömässig och ekonomiskt rimlig 
investering. Därmed föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning 
för barns hälsa. Bättre vattenreningsprocess medför positiva effekter för barn. 
 
Agenda 2030-bedömning 
Ärendet berör mål 6. Rent vatten och sanitet för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28  
Beslut KS 2022-01-10 § 37 
Beslut KF 2021-12-16 § 219 
Motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden– Lillemor Arvidsson (M) 
Bilaga till motion 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-12-16

  
 
 
 
 
§ 219 Dnr: KS 2021/1066 
 
Anmälningsärende – Motion om att eliminera utsläpp av 
läkemedelsrester vid Strävliden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid 
Strävliden har inkommit från Lillemor Arvidsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med en motion, daterad 2021-11-10, om att utsläppen 
av läkemedelsrester vid Strävlidens reningsverk behöver elimineras. Lillemor Arvidsson (M) 
föreslår att beredningen för miljö och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan 
vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till kommunstyrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2021-12-02 
Motion 2021-11-10 
Bilaga till motion, artikel ur Läkemedelsvärlden 2021-11-09  
 
Inlägg i debatten 
Lillemor Arvidsson (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 37 Dnr: KS 2021/1066 
 
Anmälningsärende - Motion om att eliminera utsläpp av 
läkemedelsrester vid Strävliden, Lillemor Arvidsson (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med Motion om att 
eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden. Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med en motion, daterad 2021-11-10, om att utsläppen 
av läkemedelsrester vid Strävlidens reningsverk behöver elimineras. Lillemor Arvidsson (M) 
föreslår att beredningen för Miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan 
vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 
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 fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 219 
Informationsskrivelse 2021-12-02 
Motion 2021-11-10 
Bilaga till motion, artikel ur Läkemedelsvärlden 2021-11-09  
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
 
 
 

188



    

Motion 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

 
Stenungsund 10 november 2021 
 
Bakgrund: 
 

Ungefär 1000 olika läkemedel spolas ner i avloppen och hamnar i 
vattendragen varje år. Hittills har nivåerna som uppmätts inte ansetts 
farliga för människor, men fiskar och vattenlevande djur påverkas 
redan vid låga halter. Man har till exempel sett att diklofenak kan 
påverka utvecklingen av fisk och ryggradslösa djur, medan östradiolen 
kan ändra könstillhörighet så hanfiskar kan bli honfiskar.  

 
Vad: 

Beredningen för Miljö och fysisk planering får i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att vidta åtgärder som eliminerar utsläpp av läkemedel 
vid Strävliden som är vårt största reningsverk och som ombesörjer 
nästan allt avloppsvatten i kommunen. 
 

Varför: 
Flera studier visar att även små mångder läkemedlesrester  kan 
påverka växt och djurliv på negativa sätt. 
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 

• Beredningen för Miljö- och fysisk planering undersöker vilka 
åtgärder som kan vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Lillemor Arvidsson  

 

Länkar:  
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/lakemedel-i-vattenrecipienter---hur-prioriterar-vi-
framtidens-rening.html 
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-
reningsprocesser/lakemedelsrening/  
https://www.ri.se/sv/berattelser/nytt-satt-att-fa-bort-lakemedelsrester-fran-avloppsvattnet  
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https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/lakemedelsrening/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-reningsprocesser/lakemedelsrening/
https://www.ri.se/sv/berattelser/nytt-satt-att-fa-bort-lakemedelsrester-fran-avloppsvattnet


 

 

 
 

190



���������
191



���������
192



���������
193



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 81 Dnr: KS 2022/410 
 
Ansökan om planbesked Sandbacka 1:4, Ucklum 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Sandbacka 1:4. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Sandbacka 1:4 inkom i maj 2022. Stora delar av 
fastigheten är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
enbostadshus, tvåbostadshus samt ett boende för exempelvis äldre. Utöver boendet för 
exempelvis äldre vill sökande möjliggöra för cirka 15 bostäder.  
 
Området är inte utpekat som möjligt utbyggnadsområde i gällande översiktsplan (laga kraft 
2021-01-15) och den planerade bebyggelsen är lokaliserad på jordbruksmark. Enligt 3 kap 4 § 
Miljöbalken krävs särskilda skäl för att exploatera jordbruksmark. Platser som ligger närmare 
kollektivtrafik och service och som idag inte utgörs av jordbruksmark lämpar sig bättre för 
utveckling av bostäder och boende för äldre. Att föreslagen exploatering kommer att ske på 
jordbruksmark samt att den saknar stöd i översiktsplanen är skäl till att ge avslag till ansökan. 
De befintliga detaljplanerna öster om fastigheten har inte heller byggts ut till fullo.  
 
Det föreslagna området ligger också utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Nuvarande vattentäkt kan inte försörja denna tillkommande 
bebyggelse vilket också är skäl till att avslå ansökan om planbesked för Sandbacka 1:4.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28 
Ansökan om planbesked Sandbacka 1:4, 2022-04-25 
Bilaga till ansökan, kartbild detaljplan för Sandbacka 1:4, 2022-05-12 
Bilaga till ansökan, skiss detaljplan för Sandbacka 1:4, 2022-05-12 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se och marita.hjelm@stenungsund.se 
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Torun Hultén Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ansökan om planbesked Sandbacka 1:4, Ucklum 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Sandbacka 1:4. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Sandbacka 1:4 inkom i maj 2022. Stora delar av 
fastigheten är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
enbostadshus, tvåbostadshus samt ett boende för exempelvis äldre. Utöver boendet för 
exempelvis äldre vill sökande möjliggöra för cirka 15 bostäder.  
 
Området är inte utpekat som möjligt utbyggnadsområde i gällande översiktsplan (laga kraft 
2021-01-15) och den planerade bebyggelsen är lokaliserad på jordbruksmark. Enligt 3 kap 4 § 
Miljöbalken krävs särskilda skäl för att exploatera jordbruksmark. Platser som ligger närmare 
kollektivtrafik och service och som idag inte utgörs av jordbruksmark lämpar sig bättre för 
utveckling av bostäder och boende för äldre. Att föreslagen exploatering kommer att ske på 
jordbruksmark samt att den saknar stöd i översiktsplanen är skäl till att ge avslag till ansökan. 
De befintliga detaljplanerna öster om fastigheten har inte heller byggts ut till fullo.  
 
Det föreslagna området ligger också utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Nuvarande vattentäkt kan inte försörja denna tillkommande 
bebyggelse vilket också är skäl till att avslå ansökan om planbesked för Sandbacka 1:4.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ansökan 
I maj 2022 inkom en ansökan om planbesked för att ta fram en detaljplan för fastigheten 
Sandbacka 1:4. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra enbostadshus, 
tvåbostadshus samt ett boende för exempelvis äldre. Utöver boendet för exempelvis äldre vill 
sökande möjliggöra för totalt cirka 15 bostäder. Området föreslås anslutas med en ny väg ut 
till väg 650.  
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Området 
Det aktuella området är beläget i Ucklum, i nordöstra delen av kommunen. Sandbacka 1:4 har 
en areal på cirka 15 000 kvadratmeter och marken är idag jordbruksmark.  
 

 
Kartutsnitt över området för planansökan (markerat i gult).    
 
Det finns två befintliga detaljplaner öster om planområdet, plan 145 och plan 160. Plan 145 
vann laga kraft 1992 och kort därefter gjordes en ändring av detaljplanen, detaljplan 160, med 
syfte att tillskapa en ny lokalgata. Privatbostäder har byggt ut den norra delen av planområdet 
men en stor del av den befintliga detaljplanen är ännu inte utbyggd. 
 

 
Befintliga detaljplaner. Området för planansökan är markerat i gult.  
 
 
 
 
 

Ucklums kyrka

Väg 650

Bensinstation 
Pizzeria

Ucklumskolan
Stora Hällungen

196



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/410
2022-06-28

Den befintliga bebyggelsen ansluts till väg 650 via en mindre väg med enskilt 
huvudmannaskap. En ny lokalgata till området planeras och det pågår en förrättning hos 
Lantmäteriet om att bygga ut den nya vägen enligt befintlig detaljplan.  
 

  
Detaljplan 160 som visar var den nya lokalgatan är tänkt att gå. Området för planansökan är markerat i gult.  
 
Grund till förslag till beslut 
I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är det aktuella området inte utpekat som 
möjligt utbyggnadsområde. Området B17 och V13 på kartan nedan visar däremot områden 
som var möjliga för byggnation genom befintliga detaljplaner redan innan översiktsplanen 
antogs. De befintliga detaljplanerna har dock ännu inte byggts ut.  
 
I gällande översiktsplan föreslås ny bebyggelse lokaliseras kring Ucklum bykärna, i ett mer 
centralt läge med möjlighet till basservice. En önskvärd utveckling av Ucklum är att skapa en 
mer sammanhållen bybildning i stället för en utspridd bebyggelse. Ny byggnation bör således 
lokaliseras närmare den befintliga service som finns i Ucklum såsom skola och 
kollektivtrafikförbindelse.  
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Gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15). 
 
Området ligger inom jordbruksmark och enligt 3 kap 4 § Miljöbalken får jordbruksmark tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Lokalisering av exempelvis boende 
för äldre bör ligga i ett mer centralt läge dit det finns möjlighet för personal och besökare att 
ta sig kollektivt. Ny byggnation bör i stället lokaliseras närmare den befintliga service som 
finns i Ucklum såsom skola och kollektivtrafikförbindelse. Således finns bättre alternativa 
lokaliseringar för den föreslagna bebyggelsen – alternativ som ligger i linje med 
översiktsplanens intentioner och där det inte är jordbruksmark. Förvaltningen gör därför 
bedömningen att behovet kan tillgodoses på ett mer tillfredställande sätt och att 
jordbruksmarken därför inte enligt lag får tas i anspråk för detta ändamål.  

Ett boende för äldre bör ligga där det finns goda förbindelser, likaså om det i stället planeras 
för ett boende med särskild service. Boendet bör heller inte lokaliseras nära djurhållning då 
boenden kan vara känsliga för allergener.  

Den aktuella platsen ligger i direkt anslutning till ett planerat verksamhetsområde avsedd för 
industri och en befintlig bensinstation. Att placera bostäder i direkt anslutning till den typen 
av verksamheter anses inte lämpligt. En sådan lokalisering skulle kunna medföra störningar 
hos de boende samt riskera att påverka möjligheterna för verksamhetsutövarna att bedriva 
verksamhet. 

Det föreslagna området ligger också idag utanför kommunalt verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten men enligt den VA-plan som planeras att antas i 
september ska området utredas för att ingå i kommunalt verksamhetsområde. Dock kan inte 
nuvarande vattentäkt försörja denna tillkommande bebyggelse vilket också är skäl till att avslå 
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ansökan om planbesked för Sandbacka 1:4. Med hänsyn till vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen är det inte aktuellt med enskilda anläggningar av denna omfattning i detta område. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avslag av ansökan medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Den föreslagna bebyggelsen ligger inte i anslutning till skola och förskola och säkra 
gångvägar saknas i området.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen samt mål nr 2 om tryggad 
livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28 
Ansökan om planbesked Sandbacka 1:4, 2022-04-25 
Bilaga till ansökan, kartbild detaljplan för Sandbacka 1:4, 2022-05-12 
Bilaga till ansökan, skiss detaljplan för Sandbacka 1:4, 2022-05-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 80 Dnr: KS 2021/115 
 
Beslut om planstart för detaljplan Näs 1:55 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att medge planstart för detaljplan Näs 1:55. Planarbetet kan startas 
när planavtal finns undertecknat. Detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande enligt 
Plan- och bygglagen 2010:900. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att Stenungsund kommun i samarbete med exploatör planerar för en ny förskola i 
Ödsmål på fastigheten Näs 1:302, sökte Näs 1:55 Fastighets AB den 2 februari 2021 om 
planbesked för att kunna bygga om eller ersätta nuvarande lokal för Ekenäs förskola med 
byggnader för centrumändamål och bostäder. Det föreslås uppföras cirka 20 lägenheter och 
cirka 2000 kvadratmeter för centrumändamål. Området är idag inte detaljplanerat och 
befintliga förskolelokaler är ombyggda och har tidigare varit en del av en drivmedelsstation 
och affärslokal. 
 
ÖP 2020 pekar ut ett område för bostäder inom 10–20 år med en markering och siffran B21. 
Det aktuella området gränsar till tänkt planområde. Eftersom sökt förändring inte helt kan 
styrkas av Översiktsplanen ska planarbetet ske med utökat förfarande enligt Plan- och 
bygglagen 2010:900. En ny detaljplan med önskad användning går däremot i linje med 
kommunens Vision 2035 och Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild. 
Detta främst då området ligger inom gångavstånd till befintlig service och god kollektivtrafik 
och medger blandad stadsmiljö med fler bostäder. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 
 
Beslut skickas till 
linnea.skott@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se  
 

208



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/115
2022-07-01

 
Linnéa Skott Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Beslut om planstart för detaljplan Näs 1:55 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medge planstart för detaljplan Näs 1:55. Planarbetet kan startas 
när planavtal finns undertecknat. Detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande enligt 
Plan- och bygglagen 2010:900. 

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av att Stenungsund kommun i samarbete med exploatör planerar för en ny förskola i 
Ödsmål på fastigheten Näs 1:302, sökte Näs 1:55 Fastighets AB den 2 februari 2021 om 
planbesked för att kunna bygga om eller ersätta nuvarande lokal för Ekenäs förskola med 
byggnader för centrumändamål och bostäder. Det föreslås uppföras cirka 20 lägenheter och 
cirka 2000 kvadratmeter för centrumändamål. Området är idag inte detaljplanerat och 
befintliga förskolelokaler är ombyggda och har tidigare varit en del av en drivmedelsstation 
och affärslokal. 
 
ÖP 2020 pekar ut ett område för bostäder inom 10–20 år med en markering och siffran B21. 
Det aktuella området gränsar till tänkt planområde. Eftersom sökt förändring inte helt kan 
styrkas av Översiktsplanen ska planarbetet ske med utökat förfarande enligt Plan- och 
bygglagen 2010:900. En ny detaljplan med önskad användning går däremot i linje med 
kommunens Vision 2035 och Göteborgsregionens strategier inom tillväxt och strukturbild. 
Detta främst då området ligger inom gångavstånd till befintlig service och god kollektivtrafik 
och medger blandad stadsmiljö med fler bostäder. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 § 173 att ge positivt planbesked för att 
möjliggöra uppförandet av nya bostäder och centrum på fastigheten Näs 1:55.  
 
Näs 1:55 är en fastighet i Ödsmål, väster om väg 770 (Uddevallavägen) och norr om 
Näsvägen. Fastigheten som det positiva planbeskedet omfattar är bebyggd och utgörs i 
nuläget av Ekenäs förskola. Området är beläget mellan Ödsmåls samhälle i öster och 
villabebyggelsen på Näs i väster. Det finns ingen gällande detaljplan. 
Området har tidigare kallats för krysset och är en central punkt i Ödsmål. Planområdets 
placering med föreslagen användning av centrum och bostäder bedöms som lämpligt. För att 
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undersöka om föreslagen användning är lämplig bedöms bland annat 
gestaltning/volymstudier, dagvatten, risker, luftkvalitet, buller, geoteknik, föroreningar och 
trafik utredas vidare i planarbetet.  
 
En utbyggnad med bostäder och handel i denna del av kommunen bedöms bidra till en god 
uppväxtmiljö och en attraktiv boendemiljö.   
 

 
Ortofoto över Ödsmål med fastigheten Näs 1:55 som omfattas av det positiva planbeskedet 
inom röd markering.  
 
I Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17) tydliggörs att Ödsmål har särskilda kvaliteter för 
boende tack vare sitt läge nära både kust och inland med natur- och rekreationsområden. 
Ambitionen är att Ödsmål ska utvecklas till ett samhälle med nya bostäder i olika 
boendeformer för att ge tillräckligt underlag för basservice. Totalt uppskattas ca 600 nya 
bostäder kunna byggas ut i Ödsmål. Det framhålls även att en mer sammanhållen 
bebyggelsestruktur kan uppnås i Ödsmål om den västra och den östra delen av samhället 

Näsvägen
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binds ihop. Dalgången norr om kyrkan föreslås bebyggas fram till väg 770 och området 
föreslås innehålla en relativt tät bostadsbebyggelse blandad med verksamheter och 
servicefunktioner.    
 
Planarbetet ska ske med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900 eftersom planområdets 
omfattning inte är helt förenlig med vad som pekas ut som utbyggnadsområde för 
bostadsändamål i Översiktsplan 2020 (antagen av kommunfullmäktige 17 december 2020 § 
195).  
 
Detaljplanen bedöms bidra till att vision Stenungsund 2035 uppfylls genom att det byggs fler 
bostäder vilket möjliggör en ökad befolkningstillväxt i kommunen. En utbyggnad i Ödsmål, 
med närhet till både havet och inlandet med dess natur- och rekreationsområden, bedöms 
bidra till att det skapas attraktiva boendemiljöer där människan och naturen är i centrum och 
där möjligheten till en aktiv fritid främjas. Då planområdet ligger i direkt anslutning till väg 
770, nära busshållplatser och i direkt anslutning till gång- och cykelvägen till Stenungsund 
bedöms detaljplanen även bidra till att goda kommunikationer främjas och till att möjliggöra 
en bekväm pendling med hållbara och miljövänliga transporter.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas av en privat exploatör. Kostnaderna för planarbetet regleras med 
planavtal enligt gällande taxa. I samband med planstart behöver plankostnadsavtal tecknas. 
Kommunen får också kostnader för genomförandet av detaljplanen med bland annat 
utbyggnad av vatten och avlopp, gång- och cykelväg, gata samt övriga tillhörande 
exploateringskostnader.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Detaljplanen bedöms bidra till att ge barn och unga förutsättningar att kunna växa upp och 
utvecklas i en attraktiv boendemiljö med möjlighet till en aktiv fritid och en god 
uppväxtmiljö. Avståndet till den förskola som utreds inom detaljplan för Näs 1:302 väntas 
ligga cirka 200 meter från planområdet vilket gör att de yngre barnen inom planområdet får 
närhet och trygga skolvägar till lärandemiljön. Grundskolan, som ligger ett stenkast från 
planområdet på andra sidan väg 770 och nås via en gång- och cykelväg, bedöms bidra till att 
även de äldre barnen som flyttar in i området får en lättillgänglig lärandemiljö. Närheten till 
busshållplatser samt gång- och cykelvägen till Stenungsund bedöms bidra till att ge 
ungdomarna som flyttar in i området förutsättningar att utveckla och sysselsätta sig.      
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
linnea.skott@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se  
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Anders Hulterström Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Godkännande av samrådsredogörelse och beslut om granskning 
detaljplan för Kyrkenorum 6:1, Modistvägen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för detaljplan för Kyrkenorum 6:1, 
Modistvägen samt att med föreslagna justeringar upprätta granskningshandlingar och skicka 
ut planförslaget på granskning i enlighet med plan-och bygglagen (2010: 900) 5 kap.18§. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet syftar till att skicka ut förslag till Detaljplan för Kyrkenorum 6:1 på granskning samt 
att godkänna samrådsredogörelsen. Granskning planeras till oktober 2022. Planen bedöms 
inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Planen syftar till att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare 
lämnat positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade 
området för Centrala Hallerna, där ett arbete med ett planprogram pågår. Förvaltningen 
bedömer att det är möjligt att samordna arbetet med programmet och detta planarbete. 
Området ligger också i nära anslutning till Hallernaskolan och det planerade högstadiet.  
I planarbetet ska allmänhetens tillgång till gångvägar och rekreationsområden säkerställas. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen 
(2010:900). 
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Samrådsredogörelse 
Under samrådet som varade mellan den 8 och 29 december 2021 inkom 11 yttranden, varav 6 
hade synpunkter på förslaget. Synpunkterna har beaktats och smärre justeringar av gata 
respektive planområde har gjorts. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas av exploatören genom plankostnadsavtal. Kostnader för genomförandet 
av detaljplanen regleras i exploateringsavtal inför antagandet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i allt planarbete. Byggandet av ett antal bostäder medför att vi bland annat tittar på 
säkra gång- och cykelvägar, säker skolväg och plats för lek och rörelse. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-29 
Plankarta 2022-08-29 
Illustrationskarta 2022-08-29 
Planbeskrivning 2022-08-29 
Tekniskt PM Gata 2022-08-29 
Samrådredogörelse 2022-08-29 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Marita Hjelm Till kommunstyrelsen 
Planadministratör 
 
 
 
Planstart för detaljplan Högenorum 1:5 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Högenorum 1:5 i enlighet med startplan 
2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2022 § 170 att anta plan för start av nya detaljplaner 
2022/2023 där Högenorum 1:5 prioriteras 2022 för att möjliggöra byggbar mark för 
näringslivets behov. Fastighetsägaren till Högenorum 1:5 ansökte den 25 april 2019 om 
planbesked. Avsikten i detaljplanearbetet är att pröva möjligheterna att uppföra ett nytt 
verksamhetsområde som medger utbyggnad av lager, industri och hantverk. Aktuell mark för 
önskat planområde är idag inte planlagd men angränsar till ett område som sedan tidigare är 
detaljplanelagt och utbyggt för småindustri.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2020 § 9 att bevilja positivt planbesked för 
detaljplanarbete avseende Högenorum 1:5.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/383
2022-08-16

 
Ekonomiska konsekvenser 
Plankostnadsavtal tecknas innan planarbetet startar.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i planarbetet.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-16 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Marita.hjelm@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/582
2022-08-15

 
Marita Hjelm Till kommunstyrelsen 
Planadministratör 
 
 
Planstart för detaljplan Stenung 4:46 och 13:1  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Stenung 4:46 och Stenung 13:1 i enlighet 
med startplan 2022/2023.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2022 § 170 att anta plan för start av nya detaljplaner 
2022/2023 där Stenung 4:46 och Stenung 13:1 prioriteras 2022 för att nå samordningsvinster 
med pågående planarbete för befintligt stationsområde samt att planen möjliggör för ca 10 nya 
bostäder och bidrar till utveckling av Stenungsunds centrum. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2 december 2014 § 133 att bevilja positivt 
planbesked för detaljplanearbete avseende fastigheterna Stenung 4:46 och Stenung 13:1.  
 
Beskrivning av ärendet 
Syftet med planen är enligt ansökan att utveckla kvarteret med nya byggrätter i form av till- 
och påbyggnader och utöka parkeringsmöjligheterna med ett garageplan på gården med mera. 
 
Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet: 

- Byggnadshöjd och utformning av till- och påbyggnad med hänsyn till påverkan 
på/samverkan med angränsande, befintlig bebyggelse.  

- Parkeringsbehov i förhållande till föreslagen byggnation. Utformning av parkering, 
tillgänglighet avseende angöring, entréer med mera. 

- Byggnationens påverkan/samverkan med befintlig stadsbild och skala. 
 

217



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2014/582
2022-08-15

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Plankostandsavtal tecknas innan planarbetet startar.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i planarbetet. I planarbetet för befintligt stationsområde kommer dragning av gång- 
och cykelväg ses över.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör främst mål 11 om hållbara städer och samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se 

218

mailto:Fabiana.tome@stenungsund.se


 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 79 Dnr: KS 2022/8 
 
Åtgärder för att påskynda framdriften i detaljplaneprocessen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderat reglemente och 
delegationsordning för kommunstyrelsen enligt följande: 

• Beslut om planstart sker genom verkställighet i de fall de överensstämmer med 
beslutad startplan. 

• Delegation för planeringsbesked ges till förvaltningen. 
• Delegation för granskning och samrådsredogörelse ges till förvaltningen. 
• 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. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 § 90 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka beslut inom den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen som skulle 
kunna delegeras för att påskynda framdriften i kommunens detaljplaneprocess.  
 
I plan- och bygglagen (2010:900) finns möjlighet till en långtgående delegation vad gäller 
detaljplaneprocessen. Förvaltningen har utrett de olika delarna i detaljplaneprocessen och sett 
över möjligheten till utökad delegation för varje enskilt beslut som behövs fram till och med 
beslut om antagande. Jämfört med den delegation som finns idag beskrivs möjliga 
förändringar och beräknad tidsvinst.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att utskottet ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag med 
förtydligandet att det i det reviderade reglementet och delegationsordningen ska föreslås att 
förvaltningen får delegation gällande planeringsbesked, granskning och samrådsredogörelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Olof 
Lundbergs (S) förtydligande. 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/8
2022-06-22

 
Cecilia Norlander Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Åtgärder för att påskynda framdriften i detaljplaneprocessen 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderat reglemente och 
delegationsordning för kommunstyrelsen enligt följande: 

• Beslut om planstart sker genom verkställighet i de fall de överensstämmer med 
beslutad startplan. 

• Delegation för planeringsbesked ges till förvaltningen eller utskott. 
• Delegation för granskning och samrådsredogörelse ges till förvaltningen eller utskott. 
• Delegation om antagande ges till kommunstyrelsen för att besluta om antagande av 

detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt förslås 
behållas. 

• 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. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 § 90 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka beslut inom den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen som skulle 
kunna delegeras för att påskynda framdriften i kommunens detaljplaneprocess.  
 
I plan- och bygglagen (2010:900) finns möjlighet till en långtgående delegation vad gäller 
detaljplaneprocessen. Förvaltningen har utrett de olika delarna i detaljplaneprocessen och sett 
över möjligheten till utökad delegation för varje enskilt beslut som behövs fram till och med 
beslut om antagande. Jämfört med den delegation som finns idag beskrivs möjliga 
förändringar och beräknad tidsvinst.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2022 § 90 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
vilka beslut inom den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen som skulle 
kunna delegeras för att påskynda framdriften i kommunens detaljplaneprocess.  
 
Stenungsunds kommuns detaljplaneprocess följer plan- och bygglagens (2010:900) fastställda 
skeden om samråd, granskning och antagande. Lagstiftningen reglerar inte vilken instans som 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/8
2022-06-22

ska besluta om samråd och granskning. Inte heller beslut om planstart regleras. För antagande 
är utgångspunkten i lagstiftningen att detaljplaner antas genom beslut i kommunfullmäktige, 
men det är möjligt att i kommunstyrelsen besluta om detaljplaner som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt (5 kap 27 §). I kommuner med en nämndorganisation 
kan även byggnadsnämnden besluta om antagande av dessa detaljplaner. 
 
I Stenungsunds kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om samtliga skeden i 
planprocessen fram till antagandet. Beslut om antagande av detaljplanen fattas i 
kommunfullmäktige med undantag för enstaka planer som antagits av kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen genomförde under 2021 en jämförandestudie där tio andra kommuners 
hantering av detaljplaneprocessen undersökts. En av slutsatserna i studien är att den interna 
beslutsprocessen i Stenungsunds kommun skiljer sig från flertalet av de andra kommunerna 
som har en större grad av delegation i beslutssystemet. Ledtiderna för beslut i de olika 
skedena för en enskild detaljplan uppgår idag till minst åtta månader och i många fall upp mot 
10–12 månader i Stenungsunds kommun.  
 
Utredning 
Förvaltningen har undersökt de olika delarna i planprocessen och kommenterar nedan 
möjligheten till utökad delegation för varje enskilt beslut som behövs fram till och med 
antagande.  
 
I sammanställningen ingår inte beslut om planbesked eftersom detta förekommer beslut om 
planstart. Beslut om planbesked är ett strategiskt beslut där kommunen avgör om man är 
beredd att pröva föreslagen bebyggelse i en detaljplan. Ett beslut om planbesked ska enligt 
plan- och bygglagen därutöver ges inom fyra månader om kommunen och den som har gjort 
begäran inte kommer överens om något annat (5 kap 4 §). Lagstiftningen reglerar inte vilken 
instans som ska besluta om planbesked. I Stenungsunds kommun är det kommunstyrelsen 
som fattar beslutet. 
 
Planstart 
Beslut om planstart innebär att ett positivt planbesked övergår till aktivt detaljplanearbete 
genom att plankostnadsavtal undertecknas och projektgrupp tillsätts. I beslutet om planstart 
ingår således en prioritering av de planer som ligger på listan över positiva planbesked. 
Förvaltningens bedömning är att en sådan prioritering bör vara politiskt förankrad. 
Prioriteringen och förankringen föreslås dock hanteras inom ramen för den årligen reviderade 
startplanen för positiva planbesked som kommunstyrelsen beslutar.  
 
Med startplanen som grund bedöms således starten av planarbetet ses som verkställighet där 
förvaltningen kan starta planarbetena när det bedöms möjligt under året. Verksamhetschefen 
har i dagsläget delegation för undertecknande av plankostnadsavtal. Det anmäls då som ett 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/8
2022-06-22

vanligt delegationsbeslut och synliggörs därmed för kommunstyrelsen. För kommunala 
exploateringsprojekt där planarbete inleds i ett skede då enbart kommunen är berörd 
markägare/aktör tecknas inget plankostnadsavtal. Dessa planstarter kommer ej synliggöras 
genom delegationsbeslut men dessa planarbeten föregås av politiskt beslutade uppdrag och 
förankras genom politiskt beslutad budget.  För ärenden som avviker från startplanen är 
förvaltningens bedömning att de även fortsatt bör beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Planeringsbesked 
Kommunen kan begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. Ett sådant besked föregås av 
ett samråd avgränsat till de för planeringsbeskedet aktuella frågorna och berörda parter. Syftet 
är att få besked om detaljplanen omfattar något skäl för överprövning inom ramen för statlig 
tillsyn, de så kallade ingripandegrunderna, och i ett tidigt skede få nödvändig information 
kring förutsättningar för detaljplanen och därmed underlätta handläggningen innan ett mer 
detaljerat planförslag tas fram. Denna möjlighet är relativt ny och har hittills inte använts i 
någon större omfattning, beslutet har hittills behandlats en gång av kommunstyrelsen i 
Stenungsunds kommun. Planeringsbeskedet innebär inte något slutligt ställningstagande och 
förvaltningen bedömer att delegation kan ges till antingen utskott eller förvaltningen. 
 
Samråd 
När kommunen tagit fram ett planförslag ska detta samrådas med berörda sakägare, statliga 
myndigheter och andra som har intresse av förslaget. Samrådsförslaget består av 
planhandlingar så som kartor och utredningar och är det skede där kommunen redogör för sin 
avsikt med området. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Förvaltningens bedömning är att det är viktigt 
med en förankring av samrådsförslaget i kommunstyrelsen för att bibehålla politisk styrning 
av detaljplanens innehåll.  
 
Samrådsredogörelse 
I samrådsredogörelsen sammanställs och bemöts de yttranden som inkommit under 
samrådstiden samt kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av yttrandena. 
För detaljplaner som genomförs med standardförfarande måste inte en samrådsredogörelse 
göras, utan synpunkterna som inkommit under samrådet kan istället föras in i 
granskningsutlåtandet. Samrådsredogörelsen brukar i Stenungsunds kommun godkännas i 
samband med beslut om granskning. Redogörelsen behöver alltså inte antas politiskt.  
 
Om delegation om granskningsbeslut ges till förvaltningen kan information om de inkomna 
synpunkterna presenteras för utskott om det bedöms finnas behov.  
 
Granskning 
Efter genomfört samråd fortsätter planarbetet. Eventuella justeringar och/eller kompletteringar 
av planhandlingar och utredningar görs och sedan ställs planförslaget ut på nytt i ett 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/8
2022-06-22

granskningsförfarande. Om planförslaget har förankrats med beslut i kommunstyrelsen inför 
samråd bedömer förvaltningen att delegation kan ges till antingen utskott eller förvaltningen 
att besluta om att gå på granskning, under förutsättning att avvikelserna från samrådsförslaget 
inte är väsentliga.  
 
Granskningsutlåtande 
I granskningsutlåtandet sammanställs och bemöts de yttranden som inkommit under 
granskningstiden samt kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av 
yttrandena. Vid ett standardförfarande kan även synpunkterna som inkommit under samrådet 
redovisas i denna, om inte en samrådsredogörelse gjorts. Granskningsutlåtandet brukar i 
Stenungsunds kommun godkännas i samband med beslut om antagande. Utlåtandet behöver 
alltså inte antas politiskt.  
 
Antagande 
Inför ett beslut om antagande av en detaljplan ska kommunen enligt plan- och bygglagen ta 
ställning till om planprocessen visat att mark- och/eller vattenområdet är lämpligt för den 
bebyggelse och de byggnadsverk som planen avser. Kommunen ska under planprocessen ha 
gjort de undersökningar och utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter 
som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas. En viktig faktor är om 
länsstyrelsen utifrån sina ingripandegrunder har yttrat sig under samrådet eller granskningen 
och signalerat att planen kan komma att överprövas.  
 
Enligt plan- och bygglagen ska beslut om antagande av en detaljplan som huvudregel ske i 
kommunfullmäktige. Möjligheten finns dock att delegera beslut om antagandet till 
kommunstyrelsen. Enligt plan- och bygglagen gäller detta för detaljplaner som ”inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” (5 kap 27 §). Enligt förarbetena till plan- 
och bygglagen bör planer som handläggs med standardförfarande kunna delegeras, medan 
planer som handläggs med utökat förfarande i princip alltid bör antas av kommunfullmäktige. 
Enligt nuvarande rutin anmäls granskningsutlåtande och antagande på en och samma gång 
och då finns tid (ca 1 månad) mellan godkännande av granskningsutlåtande i 
kommunstyrelsen och antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige för 
kommunmedborgarna att få insyn, påverka beslutet och på så vis få inflytande i planeringen. 
Det är upp till kommunen att besluta vilka gränser som ska gälla för delegation. 
Kommunfullmäktige kan besluta om en mindre omfattande delegation, till exempel att 
detaljplaner som förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om genomförandeavtal också ska 
antas av kommunfullmäktige.  
 
Det är möjligt att vid beslut om samråd överväga och besluta om en detaljplan kan beslutas 
antas av kommunstyrelsen i stället för kommunfullmäktige. Om det senare i planprocessen 
framkommer att planen av någon anledning skulle vara av principiell beskaffenhet eller 
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annars av större vikt, kan kommunstyrelsen alltid välja att överlåta antagandebeslutet till 
kommunfullmäktige.  
 
I kommunstyrelses reglemente framgår att kommunfullmäktige uppdragit åt kommunstyrelsen 
att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§. En förutsättning för denna befogenhet är att planen eller 
bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Detta begrepp är dock inte vedertaget 
längre då lagen om exploateringssamverkan upphävdes 2012 och denna formulering bör 
därför strykas ur delegationsordningen vid eventuell justering. Vidare har kommunstyrelsen 
delegation på att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Kommunstyrelsen har 
däremot inte rätt att ändra eller upphäva en detaljplan före genomförandetidens utgång mot 
fastighetsägarens bestridande. 
 
Avtal kopplade till genomförande av detaljplan 
Exploateringsavtal och övriga typer av avtal som reglerar genomförandefrågor – såsom 
ansvar, åtaganden och ekonomiska ersättningar – bör beslutas ett sammanträdestillfälle innan 
beslutet att anta detaljplanen. Detta för att säkerställa att avtalet hinner få laga kraft innan 
detaljplanen antas.  
 
Avtal kopplade till genomförande av detaljplanen beslutas i dagsläget i kommunfullmäktige. 
Det finns inga inskränkningar vad gäller delegation av exempelvis exploateringsavtal i plan- 
och bygglagen. Förvaltningen bedömer därmed att beslut om avtal som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt kan delegeras till kommunstyrelsen. Om 
genomförandeavtal ska beslutas i kommunfullmäktige föreslås även antagandebeslutet för 
detaljplanen ske i kommunfullmäktige.  
 
Möjliga förändringar och beräknad tidsvinst 

• Planstart – ansvarig verksamhetschef beslutar genom verkställighet om planstart i 
enlighet med den årliga startplanen för detaljplaner. Undertecknandet av 
plankostnadsavtalet anmäls som ett vanligt delegationsbeslut och synliggörs därmed 
för kommunstyrelsen. 

• Planeringsbesked (från länsstyrelsen) – delegation ges till utskott eller förvaltningen. 
• Samråd – ingen delegation ges utan beslut tas även fortsättningsvis i 

kommunstyrelsen. 
• Samrådsredogörelse – brukar godkännas i samband med beslut om granskning och 

föreslås därför godkännas i samma instans som tar granskningsbeslutet. 
• Granskning – delegation för beslut om granskning ges till utskott eller förvaltningen.  
• Granskningsutlåtande – brukar godkännas i samband med beslut om antagande och 

föreslås därför godkännas i samma instans som tar antagandebeslutet. 
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• Antagande – delegation ges till kommunstyrelsen att besluta om antagande av 
detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Avtal kopplade till genomförande av detaljplan – delegation ges till kommunstyrelsen 
att besluta om avtal som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 
Jämfört med den delegation som finns idag innebär detta förslag en förändring för besluten 
om planstart och granskning samt för beslut om avtal. I tabellen nedan redogörs för hur 
många veckors minskad ledtid varje föreslagen justering av delegationsordningen ger för 
beslut om planstart respektive granskning, samt antagande. Exemplen är tagna från 
innevarande år, 2022, med ett tänkt beslut i kommunstyrelsen den 23 maj. Ordinarie anmälan 
av ärendet ska i så fall ske senast den 28 mars.  
 
Genom att förvaltningen startar planarbete enligt beslutad startplan för detaljplaner genom 
verkställighet blir tidsvinsten åtta veckor. Om även beslut om granskning delegeras till 
förvaltningen blir tidsvinsten åtta veckor också för detta skede. Vid delegation till utskottet av 
granskningsbeslutet blir tidsvinsten istället fem veckor. Om beslut om antagande av detaljplan 
fattas i kommunstyrelsen innebär det att ledtiden kortas med 2–3 veckor jämfört med om 
kommunfullmäktige fattar beslutet. Se tabell nedan.  
 
Skede Delegation till utskott Delegation till förvaltning Delegation till KS 

Planstart - 8 veckor (genom verkställighet) - 

Granskning 5 veckor 8 veckor - 

Antagande - - 2–3 veckor 
 
Detta innebär att om förvaltningen startar planarbete enligt beslutad startplan (genom 
verkställighet) och delegation ges till utskottet att besluta om granskning samt till 
kommunstyrelsen att besluta om antagande minskar tiden med totalt cirka 15 veckor (eller 
strax under fyra månader). Om även beslut om granskning delegeras till förvaltningen 
minskar tiden med totalt cirka 18 veckor (eller strax över 4 månader). I denna beräkning ingår 
inte minskad timarbetstid i förvaltningen för administration och ärendehantering.  
 
För att ovanstående förändringar ska kunna genomföras kommer kommunstyrelsens 
reglemente och delegationsordning behöva revideras.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet är av administrativ karaktär och bedöms inte påverka barn. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/8
2022-06-22

Juridiska bedömningar 
Kommunallagen reglerar hur beslutanderätten får överlåtas till någon annan (en delegat) i 
specifika ärenden. Enligt 5 kap 2 § får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe 
besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommunallagen 6 kap 41 och 37 § 
reglerar att en nämnds beslutanderätt får överlåtas till ett utskott. Förvaltningen bedömer att 
de föreslagna åtgärderna går i linje med kommunallagens ramar för delegation.  
 
I plan- och bygglagen (2010:900) finns möjlighet till en långt gående delegation vad gäller 
detaljplaneprocessen. I lagen regleras endast att kommunfullmäktige ska besluta om 
antagandet av detaljplaner men att detta kan delegeras till kommunstyrelsen för detaljplaner 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (PBL 5 kap 27 §). Vilken 
instans som ska fatta beslut om samråd och granskning regleras inte i lagen.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Information Dnr KS 2022/234
2022-09-08

 
Pernilla Larsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
Information om markförfrågningar, KS 2022-09-19 
 
Ärendet gäller information angående intressenter av kommunal mark under kvartal 2 och 3, 
2022.  

 
 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 73 Dnr: KS 2021/932 
 
Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Bohuslän 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun medfinansierar Leader Bohuslän 
med 323 752 kr årligen för programperioden 2023-2027. Leaderområdet är nytt och bildas av 
leaderområdena Leader Bohuskust och gränskust och Leader Södra Bohuslän. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Stenungsunds kommun tillhör det nya leaderområdet Bohuslän. En ansökan om att 
Stenungsunds kommun ska medfinansiera det nya leaderområdet Bohuslän för kommande 
programperiod 2023-2027 med 323 752 kr årligen har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-27 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/134
2022-08-02

 
Jessica Waller Till kommunfullmäktige 
Näringslivschef 
 
 
Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Bohuslän 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun medfinansierar Leader Bohuslän 
med 323 752 kr årligen för programperioden 2023-2027. Leaderområdet är nytt och bildas av 
leaderområdena Leader Bohuskust och gränskust och Leader Södra Bohuslän. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Stenungsunds kommun tillhör det nya leaderområdet Bohuslän. En ansökan om att 
Stenungsunds kommun ska medfinansiera det nya leaderområdet Bohuslän för kommande 
programperiod 2023-2027 med 323 752 kr årligen har inkommit.  

 
Beskrivning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Det finns just nu 53 leaderområden i Sverige. 48 av områdena är godkända av 
Jordbruksverket och i de områdena kan man söka pengar till projekt. 
 
I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i 
området. Strategin har tagits fram i en öppen process med företrädare från ideell sektor, 
näringslivet, samt offentliga aktörer och beskriver vad som behöver göras för att öka 
sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt.  
 
I utvecklingsstrategin finns också en budget, bestående av finansiering från EU, staten och 
kommunal medfinansiering, som bestämmer hur mycket stöd de som bor och är verksamma i 
området kan söka. Dessutom finns mycket ideellt engagemang, samt privat- och annan 
offentlig medfinansiering. För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den 
utvecklingsstrategi som är godkänd för området. I de godkända leaderområdena finns ett 
leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd.  
 
Stenungsunds kommun har varit partner i Leader sedan 2007. Medfinansieringen var 
inledningsvis 100 tkr per år men har sedan 2014 uppgått till 400 tkr per år. Totalt 15 projekt 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/134
2022-08-02

har genomförts under den senaste programperioden i Stenungsunds kommun med en total 
projektfinansiering på 7 272 543 kr.  
 
Inför den nya leaderperioden 2023-2027 har ett nytt ledarområde bildats, Leader Bohuslän. 
Leader Bohuslän är en sammanslagning av Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 
Gränsbygd och består av kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, 
Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra skärgård. En ansökan om 
medfinansiering från Stenungsunds kommun under kommande leaderperiod för det nya 
leaderområdet är inkommen.  
 
Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det innebär att 
Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 leaderområden i Sverige 
som får fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och har blivit tilldelat en preliminär budget 
inklusive övrig offentlig medfinansiering om 53 958 597 kr. 33 % av den preliminära 
budgeten ska utgöras av övrig offentlig medfinansiering. Den totala medfinansieringen som 
krävs är 17 806 337 kronor.  
 
Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt mellan de 11 
kommuner som ingår i området och fakturera detta på 5 år. Det Medfinansieringen uppgår 
därmed till är 323 752 kronor per kommun och år.  
 
Lokal utvecklingsstrategi 
En lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-2027 är framtagen i en bred och 
inkluderande process. Den förhåller sig till flera internationella, nationella och regionala 
strategier med Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) i centrum.  

Visionen för Leader Bohuslän är hållbar lokal samverkan – det tillgängliga samhället, levande 
och nyskapande för dig och mig, varje dag. Det finns tre mål för Leader Bohuslän:  
 

• Omställning till attraktivt liv och arbete 
• Lokal och resilient matproduktion 
• Upplevelser i världsklass 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för projekt Leader finansieras under Kommunövergripande och ryms inom 
befintlig budget. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att Leader bidrar positivt till barn och ungdomar genom att medel kan 
sökas för olika projekt initierade av dem själva och därigenom kan de förverkliga egna idéer. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/134
2022-08-02

Detta ökar såväl entreprenörskapet som attraktionen för lokalsamhället ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.  
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja närings- och föreningslivet i en 
kommun (jmf. 2 kap. 1 och 8 §§ Kommunallagen). Leader syftar till att möjliggöra lokal 
samhällsutveckling genom samarbete mellan det offentliga och ideell/privat sektor vilket talar 
för att åtgärden är av allmänt intresse. Beslutet ligger således inom kommunens allmänna 
kompetens och strider inte mot kommunallagens princip om otillåtet stöd till näringsidkare.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3, God hälsa och välbefinnande, mål 8, Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt, mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 12, Hållbar 
konsumtion och produktion samt mål 14, Hav och marina resurser.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-27 
Medfinansiering Leader Bohuslän 
 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Jessica Waller 
Sektorchef Näringslivschef  
 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
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Inför kommande leaderperiod 2023–2027 

Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det innebär att 

Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 leaderområden i Sverige som får 

fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och har blivit tilldelat en preliminär budget inklusive övrig 

offentlig medfinansiering om 53 958 597 kr. 33 % av den preliminära budgeten ska utgöras av övrig 

offentlig medfinansiering. Den totala medfinansieringen som krävs är 17 806 337 kronor.  

Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt mellan de 11 kommuner 

som ingår i området och fakturera detta på 5 år. Det är 323 752 kronor per kommun och år.  

Ett medfinansieringsintyg finns bifogat det här mejlet. Medfinansieringsintyget ska fyllas i och skickas 

tillbaka till Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund eller digitalt till 

frida.larsson@leadersodrabohuslan.se senast 13 oktober 2022.  

 

Perioden 2014–2020 sträckte sig Leader Bohuskust och gränsbygd över kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 

och Leader Södra Bohuslän över kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra 

Skärgård. Leader Bohuskust och gränsbygd administrerade dessutom Havs och fiskerifonden i samtliga uppräknade 

kommuner. Genom perioden så har vi haft ett mycket gott samarbete mellan de båda områdena på flera sätt.  

Inför nästa period har de båda styrelserna beslutat att leaderområdena ska göra en gemensam ansökan. Nuvarande styrelser 

anser att området har liknande förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att fungera som ett leaderområde. Det leder 

till ett starkare utvecklingskontor med fler kompetenser samlade samt synergier i de administrativa delarna. 

 

Frida Andersson, kontaktperson för Leader Bohuslän 

Tel. 0703-64 49 29, mejl: frida.larsson@leadersodrabohuslan.se  
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Utvecklingsstrategi Leader Bohuslän 2023-27   
 

Sammanfattning 
Visionen 

Framtiden för Bohuslän bygger på vår historia och där vi står idag. Våra framtida 
samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Vi 
känner en gemenskap, välvilja och generositet som gör att goda exempel 
mångfaldigas genom samverkan. Vi finns tillgängliga för varandra och bygger bra 
platser att bo på och verka i, årets alla dagar. Vi är en naturlig del i förändringen 
mot ett hållbart och resilient samhälle. Det nya leaderområdet Leader Bohuslän 
delar en vision i: 

Leader Bohuslän - Hållbar lokal samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och 
mig, varje dag.  

Mål och Insatsområden 

Insatsområde Omställning är format för att uppnå Mål 1: Omställning till 
hållbart attraktivt liv och arbete, - stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social 
delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk 
samt - skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, strategier och exempel för 
omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende.  

Insatsområde Matproduktion är format för att uppnå Mål 2: Lokal 
och resilient matproduktion med - fler arbetstillfällen, produkter, innovationer 
och företag inom blåa och gröna hållbara näringar, logistik och förädling.  

Insatsområde Upplevelser är format för att uppnå Mål 3: Upplevelser i 
världsklass - bidra till samverkan för tillgängliga upplevelser och kulturaktiviteter 
varje dag, -fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen samt - bidra 
till genuin profilering samt kunskaps- och kompetensutveckling. 

Hur 

Den gemensamma LAG-styrelsen prioriterar bland ansökningar som strävar efter 
att nå våra lokala mål. I den finns representanter för den privata, den ideella och 
den offentliga sektorn. Underifrånperspektiv, innovativitet och samverkan präglar 
gemensamma insatser oftast i projektform som får stöd för att de hjälper till att 
förverkliga den lokala utvecklingsstrategin. 

Med basen i det fantastiska Bohusläns utmaningar tar vi hjälp av Leaders stora 
europeiska nätverk och skapar hållbara resultat som ger effekter och hållbar 
utveckling i samklang med västra Götalands aktörer och den regionala 
utvecklingsstrategin.      
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Summary 
The vision 

The future of Bohuslän is based on our history and where we stand today. Our 
future societies are cohesive, innovative, creative, inclusive and open. We 
experience a community feeling, goodwill and generosity that makes good 
examples multiply through collaboration. We are accessible to each other and build 
good places to live and work in, every day of the year. We are a natural part in the 
transition to a sustainable and resilient society. The new leader area Leader 
Bohuslän shares a vision in: 

Leader Bohuslän – sustainable local cooperation 

The accessible society, vibrant and innovative for you and me 
every day. 

Objectives and Focus Areas 

Focus area Transition is designed to achieve Objective 1: Transition to 
attractive, sustainable life and work, - support sustainable local development, 
social participation, inclusion and integration via non-governmental organizations, 
cooperation and networks, and - create, support and convey structures, models, 
strategies and examples for transition, recycling, local participation, work, sharing, 
digitalization and housing. 

Focus area Food production is designed to achieve Objective 2: Local and 
resilient food production with more jobs, products, innovations and companies in 
blue and green sustainable production, logistics and processing. 

Focus area Experiences is designed to achieve Objective 3: World-class 
experiences and - contribute to collaboration for accessible experiences and 
cultural activities every day. with - more services, innovations and companies in 
the hospitality industry and - contribute to genuine profiling as well as knowledge 
and competence development.  

How 

The joint LAG board prioritizes among applications that strive to achieve our local 
goals. It contains representatives of the private, non-profit and public sectors. 
Bottom-up perspectives, innovation and collaboration often characterize joint 
efforts in the form of projects that are supported because they help to realize the 
local development strategy. 

Anchored in the local challenges of fantastic Bohuslän, we take the help of 
Leader's large European network to create sustainable results, effects and 
sustainable development in harmony with the actors and developmental strategy of 
Region Västra Götaland.  
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 
Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 
genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 
verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 
även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 
utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 
utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 
insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 
rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 
och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 
strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 
Leader Bohuslän är en sammanslagning av två Leader-områden: Leader Bohuskust 
och gränsbygd samt Leader Södra Bohuslän som ska forma en gemensam förening. 
Anledning till sammanslagningen är information från Jordbruksverket att 
leadernätverken bör sträva efter större områden med bättre förutsättningar. Leader 
Bohuslän kommer ge möjlighet att tydliggöra identiteten Bohuslän och verka för 
spridning av initiativ och insatser gjorda på skilda håll i Bohuslän. Under perioden 
2014-2020 har många samarbetsprojekt genomförts mellan områdena och kontoren 
har samverkat i många frågor. 

Erfarenheter från tidigare programperioder är bland annat behovet av en flexibel 
strategi vilket var viktigt för att möjliggöra utveckling av fibernätet via föreningar i 
Bohuslän. Arbetet med flera fonder under programperiod 2014-2020 har också 
varit nyttigt då det har gett ett bredare perspektiv och möjliggjort många 
innovationer inom det marina området framförallt. Leader Bohuskusts arbete med 
effekter och Leader Södra Bohusläns arbete med projekt för unga är några exempel 
på sådant som blir användbart i denna strategi. 

Processen för framtagande 
Strategin är framtagen i en bred och inkluderande process. Initialt efter beslut och 
diskussioner i respektive LAG-styrelse tillsattes en processgrupp med medlemmar 
från båda områdena som tog fram ett sätt att arbeta, ett förslag på en skrivargrupp, 
en presentation för kommunerna samt en tidsplan. 
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Skrivargruppen påbörjade arbetet i januari 2021 med utbildning. Efter en inledande 
period med bland annat möten med kontaktpersoner för alla kommuner 
genomförde vi två breda SWOT-workshopar (en SWOT-analys ger överblick över 
Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot), två gymnasieklass-SWOT-möten samt 
ett 10-tal strukturerade intervjuer. Analysen var fortsatt öppen under en månads tid 
där allmänheten kunde komma med inspel kopplat till ett digitalt formulär. 
Skrivargruppen har sedan analyserat SWOT-materialet jämfört med föregående 
strategier och därefter skapat en slutlig SWOT (se bilaga 2 SWOT). 

SWOT:en har legat till grund för ett arbete med två tematiska referensgrupper. I 
dessa har delar av skrivargruppen samt representanter från respektive LAG-styrelse 
deltagit.  Den första har fokuserat på visionsformulering, målformulering och 
insatsområdesuppdelning. Den andra har hanterat organisationsfrågor: 
partnerskapet, LAG, LAG-styrelse samt kontoret. 

Ytterligare referensgruppsmöten har hållits runt partnerskap och ungas delaktighet. 
Utöver utbildningar om olika steg i processen inklusive hållbarhet har 
skrivargruppen också tagit del av omvärldsanalyser från Kairos Future med flera. 

Återkommande möten hålls med leaderskrivargrupperna i Västra Götaland för att 
säkerställa synergier och höja kvaliteten på respektive strategi och arbetssätt i 
områdena.  

Ett viktigt steg är den breda inspel- och synpunktsrunda där hela partnerskapet fått 
lämna synpunkter och inspel till strategin. Denna var öppen via ett digitalt formulär 
under sommaren 2021 och har marknadsförts via sociala medier och 
tidningsannonser i de berörda kommunerna. Synpunkter sammanställdes, en 
justering av strategin gjordes innan den presenterades för de befintliga LAG-
styrelserna och justerades innan den slutligen lämnades in till Jordbruksverket i 
oktober 2021. 

Kommunerna var via sina kommunrepresentanter och kommunikatörer delaktiga i 
spridningen av strategin till sina föreningsnätverk, företagarnätverk och till 
politiker och tjänstemän på kommunen. Var kommun har fått avgöra vilken nivå 
man har velat fatta beslut på synpunkter och inspel.  
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Förhållande till andra strategier 

 

Utvecklingsstrategin förhåller sig till flera internationella, nationella och regionala 
strategier med Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) i centrum. 
Dess huvuddrag genomsyrar Bohusläns lokala strategi och blir tydligt och konkret i 
omställningsmålet (se Mål 1 nedan).  

De globala hållbarhetsmålen ska fungera som en helhet och hjälper oss att bredda 
blicken när vi fokuserar för snävt på ett specifikt område. Varje mål bär med sig 
dessa. 

Den svenska livsmedelsstrategin, strategin för svenskt fiske och vattenbruk samt 
hållbarhetsmål 2 Ingen hunger, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 14 Hav och 
marina resurser samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald samspelar allihop och 
påverkar. De sätter upp riktningen för vad strategin vill åstadkomma och ger också 
möjligheter att utveckla projektinsatser ytterligare (se även Mål 2 Matproduktion 
nedan).  

På regional nivå finns infrastrukturplan, kulturstrategi och turistrådets strategi 
”Hållbarhetsklivet” vilka alla skapar förutsättningar för utveckling och livskvalitet 
på landsbygderna. Inom Mål 3 Upplevelser inkluderas dessa strategier i 
formulerandet av tillgängliga upplevelser.  

EU:s jordbrukspolitik (2021-28) har tre allmänna mål i: 1. Främja en smart 
motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelssäkerhet; 2. 
Stödja miljömål och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och 
klimatrelaterade mål; 3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i 
landsbygdsområden. Under dessa finns nio mål varav ett är specifikt inriktat mot 
Leaderinsatsen: ”främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social 
delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden inbegripet bioekonomin och 
hållbart skogsbruk”.   
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Dessa jordbrukspolitikens mål tillsammans med den nya gröna given är centrala på 
så sätt att de pekar ut riktningen för strategin. Den nya gröna given inkluderar bl a 
klimatneutral kontinent 2050, miljövänligt livsmedelssystem, omställning till grön 
finans och en omfattande omställning av industrin. Det går inte att överskatta den 
påverkan denna omställning kommer ha på våra samhällen och på hur snabbt 
förändringarna behöver ske. Sverige går i framkant och har sett möjligheterna i 
omställningen och har därför skarpare mål: 63% minskning av CO2 utsläpp till 
2030 och 100% 2045. I vår region ska vi minska med 80% fram till 2030 (Klimat 
2030).  

Strategin är anpassad för att verka i rätt riktning för att möjliggöra denna 
förändring. Exempelvis så har strategins insatsområden likheter med Klimat 2030 
fokusområden. Fokusområde 2. Hälsosam och klimatsmart mat i ett hållbart 
lantbruk har likheter med lokal och resilient matproduktion, Fokusområde 3 
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, samt 4 Sunda och 
klimatsmarta bostäder och lokaler har gemensamma nämnare med Omställning till 
ett attraktivt liv och arbete. 

Smarta landsbygder är EU’s koncept som använder innovativa lösningar för att 
utveckla resiliens genom att bygga på lokala möjligheter och styrkor. Resiliens är 
ett systems motståndskraft, dess förmåga att studsa tillbaka och formas i takt med 
nödvändig förändring.  Konceptet är utvecklat vidare till att dela med sig av dessa 
ansatser på europeisk nivå vilket blir nyttigt för utvecklingen av vårt 
Omställningsmål (se Mål 1).  

De mellankommunala planerna i kustområdet är viktiga för arbetet och där kan 
nämnas Blå ÖP och Maritim näringslivstrategi i norr och mellankommunal 
kustzonsplanering i söder. Kommunalförbunden Fyrbodal och Göteborgsregionens 
utvecklingsdokument så som näringslivsstrategier är en del av underlaget. 

3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 
Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 
Antal invånare 192186 
Storlek i km² 5215,409 
Invånare per km² 37 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen som 
är utrikes född 11% 
Andel av befolkningen i 
intervallerna (%): Kvinnor Män 

0-14 år 9 9 
15-24 år 4 5 
25-44 år 11 11 
45-64 år 13 13 

65- år 13 12 
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3.2 Områdesbeskrivning 

Gränser till andra leaderområden 
Utvecklingsområdet följer kommungränserna och sträcker sig från Strömstad i norr 
till Kungälv och Öckerö i söder men inkluderar även södra skärgården, en del av 
Göteborgs kommun. Området gränsar till Leader Framtidsbygder i nordöst, Leader 
längs Göta älv i öst och Leader Halland i syd.  

Natur-och kulturresurser 
Leader Bohuslän har en unik kombination av skog, fjäll, klippor, 
jordbrukslandskap, kust, skärgård och hav. Området är också rikt på vattendrag och 
sjöar. Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet av riksintresse med 
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. I området finns bl. a Sveriges enda 
marina nationalpark Kosterhavet och UNESCO-världsarvsområdet Tanums 
hällristningar. Kulturmiljöerna i pittoreska småstäder, fiskelägen, kustsamhällen 
och landsbygdsbyar är både unika och starkt kopplade till den omgivande naturen.  

Havet och den varierande jordbruksmarken ger möjligheter till lokal 
livsmedelsproduktion samtidigt som läget nära storstaden ger efterfrågan på 
produkter och tjänster. Bohuslän ger goda möjligheter till rekreation vilket är en 
viktig förutsättning för besöksnäringen. 

Närheten till havet präglar människors liv och kulturhistoria genom fiske och 
sjöfart. I området finns en levande kulturhistoria och ett aktivt kulturliv med konst, 
musik, dans och teater, från lite större aktörer så som Nordiska Akvarellmuseet, 
Udden, Carlstens fästning, Gerlesborgsskolan, Vinga, Skulptur i Pilane m fl men 
även en mångfald av hantverksutövare och konstnärer. 
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Demografi 

 

Figur Åldersfördelning invånare Leader Bohuslän jämfört med VGR 

Befolkningen i Bohuslän är äldre jämfört med VG-regionen som helhet. Det är 
framförallt andelen yngre vuxna som är väsentligen lägre samtidigt som andelen 
över pensionsålder är väsentligen högre. Troligtvis är siffrorna för åldersgruppen 
22-35 ännu mer markanta då många lämnar för att studera och flyttar tillbaka i 
samband med familjebildning.  De södra kommunerna längs med E6/Bohusbanan 
med goda kommunikationer till Göteborg har dock en stark nettoinflyttning. 

I samband med de stora flyktingströmmarna runt 2015 kom många nyanlända till 
området, men relativt snart flyttade de flesta vidare mot storstadsregionerna. 
Därmed har området ca hälften så många invånare som är utrikesfödda som Västra 
Götalandsregionen i sin helhet. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
Näringslivet i Bohuslän är mångfacetterat och består av många småföretag 
tillsammans med större företag och industrier. Traditionellt återfinns företagen 
bland marina och areella näringar, småbåtsvarv, sjöfart och besöksnäringar 
tillsammans med de större berednings, tillverknings- och processindustri med 
tillhörande underleverantörer. 

 

 
Leader Bohuslän (exkl 

 södra skärgården) VGR Riket 

Bygg 10,6 7 7,3 

Jord, Skog o Fiske 2,8 1,5 1,9 
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Privata tjänster 38,8 43,5 44,3 

Varav    
Företagstjänster 7,4 12,7 12,2 

Handel 14,4 12,4 11,9 

Hotell o restaurang 4,8 3,2 3,4 

Information o 
Kommunikation 1,1 3,6 4,2 

Kulturella o personliga 
tjänster 4,0 3,9 4,3 

Tillverkning och utvinning 13,6 14 11,2 

Övrigt 2,3 1,8 2,1 

Summa 100 100 100 
Tabell: Fördelning av sysselsatta per bransch i Leader Bohusläns område (undantaget 
södra skärgården och inklusive Uddevalla tätort) jämfört med Västra Götalandsregionen 
och riket i helhet. De fetmarkerade skiljer sig från VGR och riket. Det är värt att notera att 
fördelningen inte är jämn över området. 

I stora delar av området finns en stark kultur att driva egen verksamhet. 
Andelen nyföretagande är relativt högt. Några branschkategorier är specifikt svaga 
exempelvis Företagstjänster dvs försäljning av tjänster företag emellan. Specifikt 
är också Information och Kommunikation väldigt låga i området. 

En tydlig trend är att besöksnäringen växer i betydelse. Företag som förädlar 
jordbruksprodukter blir också allt fler. Kommuner och företagen är med i 
Hållbarhetsklivet för besöksnäringarna. 

I kommunerna pågår utvecklingsarbete inom blå ekonomi med en stark närvaro av 
flera marina kunskapscentra, myndigheter, universitet och institut tillsammans med 
innovations- och entreprenörskapsmiljöer (GU med Kristinebergs forskningsstation 
och Tjärnö marinbiologiska laboratorium, SLU Aqua, KTH, IVL, UU, Kristineberg 
Center, Sotenäs Symbioscenter, www.foretagsarenor.se). Flera kommuner 
samverkar runt Företagsarenor Väst som understödjer innovation och kopplingen 
mellan företag, kommun och forskning.  

Fiske och vattenbruk är traditionella maritima näringar som har fortsatta 
möjligheter att utvecklas i området. Merparten av svenskt yrkesfiske finns 
hemmahörande i Bohuslän. Nuvarande programperiod har sett många 
utvecklingssteg förverkligas vilket kan bära frukt i den nya perioden. 
Diversifiering, nya arter och hållbarare mer värda produkter är framtiden.  

I Strömstad dominerar gränshandel och besöksnäring. Innan pandemin hade 
Strömstad mest tillväxt i Sverige, utöver de tre storstadsregionerna. Med stängd 
nationsgräns mot Norge drabbades Strömstad hårt av pandemin. Nu pågår arbete 
för att bredda näringslivet och minska sårbarheten. Fler kommuner med mycket 
handel är Kungälv, Tanum, Sotenäs och Uddevalla.   
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Arbetsmarknaden skiljer sig åt i regionen med pendlingskommuner, klassiska 
turistkommuner, landsbygdskommuner samt med områdets större tätorter Lysekil, 
Uddevalla, Kungälv och Stenungssund med tillverknings- och processindustrier. 
Arbetsmarknaden i kommunerna påverkas starkt beroende på pendlingstiden till 
Göteborg. De norra kommunerna, Strömstad och Tanum, ingår i Västlandet, med 
de näraliggande fylken i norska Östfold, med omfattande arbetspendlingen över 
gränsen. Sotenäs och Lysekil ingår i Trollhättan-Vänersborgregionen och Orust 
ner till Södra skärgården i Göteborgs arbetsmarknadsregion. 

På grund av de korta avstånden arbetar många i närliggande kommuner vilket 
skapar dynamik mellan orterna och pendling även lokalt.  

Arbetslösheten är normalt lägre än genomsnittet för både länet och riket, mycket 
tack vare gränshandel, en stark besöksnäring och tillväxten i Göteborg. Andelen 
personer med hög utbildning är dock lägre än genomsnittet för riket. I området 
finns individer som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av 
kompetensutveckling. Samtidigt ses kompetensbrist som den viktigaste 
utvecklingsfrågan för regionens framtid. Under COVID är främst Strömstad 
påverkade av ökad arbetslöshet kopplat till stängd gräns mot Norge och bortfall av 
handel- och besöksnäringsomsättning. 

För att skatta regioner har BRP+ tagits fram i samverkan med Tillväxtverket. 
Begreppet är en förbättring av BRP (bruttoregionalprodukt jmf BNP) och används 
för att se på många faktorer för att skatta livskvalitet och regioners relativa 
framgång. I dessa skattningar ligger Västra Götaland relativt bra till och 
kommunerna i Leader Bohusläns område bra till (länk).     

Service  

Tillgång till kommunal service i form av vård, skola och omsorg är god i hela 
området. Den regionala sjukvården har delvis centraliserats. Avstånden till 
akutvård är stundtals långa och vårdens kvalitet skiljer sig beroende på var man 
bor. Över tid har servicen centraliserats i kommunerna med sämre möjligheter 
längre från de större samhällena. 

Det kommersiella serviceutbudet varierar kraftigt över året i kustdelarna av 
området. Sommarboende och turismen gör att utbud av restauranger och affärer är 
större än vad befolkningsunderlaget kan stödja under resten av året. För många 
orter ger detta ett större utbud även utanför säsong. För övriga områden är servicen 
framförallt koncentrerad kring tätorter, men några få landsbygdsbutiker finns också̊ 
kvar. 

Kommunikation och infrastruktur 
De norra kommunerna har en relativt hög andel långväga pendlare (mer än 100 
km). Möjligheterna till arbetspendling med kollektiva färdmedel är begränsade 
med gles trafik på landsbygd och mindre orter. Kollektivtrafik ut till öar och mellan 
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närliggande kommuner är delvis eftersatt då lönsamheten på de rutter som nyttjas 
sällan är låg. Det för också med sig att de flesta som kan tar bilen lokalt och 
delregionalt. Områdets geografi med sprickdalar, näs och öar gör att de tidsmässiga 
avstånden blir längre. Det för också med sig utmaningar för kollektivtrafiken. E6 
och Bohusbanan går som sammanhållande stråk genom området och möjliggör 
snabba kommunikationer på väg. Bohusbanan söder om Uddevalla fungerar som 
ett bra pendlingsalternativ men för längre sträckor är banan för långsam och 
utkonkurrerad av buss. 

Det finns ett stort utbud av maritim infrastruktur, som gästhamnar och 
småbåtshamnar.  

Bohusläns många smala vägar med stor trafik utgör ett hinder för gående och 
cyklande i en trygg miljö vilket påverkar boende såväl som turism. Infrastrukturen 
med laddningsstolpar för el-bilar, och framåt även båtar och fartyg, är 
underutvecklad och tillgången på förnybara drivmedel begränsad. Tidiga satsningar 
på förnybar energi med vindkraft på höjderna längs E6 och vid industrierna har 
gjort en del av kommunerna till elproducenter.    

Höghastighetsbredband är väl utbyggt framförallt via leaderstödda fiberföreningar. 
Många avlägsna orter och öar har mycket bra bredbandskapacitet. 

Attraktion  
Bohuslän är en av Sveriges mest populära destinationer och ses som ett av 
världens vackraste vildmarksområden. I området finns flera viktiga attraktioner, 
besöksmål och evenemang. Områdets kustsamhällen är i sig dragande 
besöksmål, främst under sommarhalvåret. Närheten till storstaden för en del av 
ö-samhällena är unik och något som möjliggör både besök och liv i fantastiska 
miljöer.  

Livskvalitet och lokalt engagemang 
Det finns en självklar stolthet bland Bohuslänningarna och många är nöjda med att 
leva livet här. Kombinationen av hav och land, sommarens explosion, tillgången 
till friluftsliv och skaldjur samt möjligheten att förverkliga idéer är bakgrunden till 
detta. De lokala nätverken finns men kan bli ännu mer inkluderande och 
möjlighetsskapande.  

För unga vuxna är området mindre attraktivt, det bor färre unga vuxna i området 
året runt, det saknas högskoleutbildning på grundnivå, studentliv och kopplade 
aktiviteter saknas. Drivet finns hos de unga men finns förutsättningarna för de som 
vill bli kvar? Avstånden till Göteborg och Trollhättan med ett stort utbud av 
utbildning är korta men även om en del pendlar är utflyttandet för åldersgruppen 
markant.  
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SCB:s medborgarundersökningar pekar ut potentiella förbättringsområden där 
satsningar på bostäder, trygghet, framtidsmöjligheter, arbetsmöjligheter, 
kommersiellt utbud och kommunikationer bor̈ prioriteras för att öka nöjdheten hos 
befolkningen. Delar av området har höga psykiska ohälsotal i jämförelse med riket 
i övrigt.  

For̈eningsliv, sociala sammanhang och kreativa moẗesplatser  
Föreningslivet är starkt och området har ett brett utbud av exempelvis fritids-, 
kultur- och samhällsfor̈eningar. Samtidigt har man utmaningar med att attrahera 
unga engagerade medlemmar samt med drift och underhåll av lokaler. 
Föreningarna har både ideér, kreativitet, engagemang och drivkraft. Det finns ett 
stort utbud av möteslokaler i området men ändå saknar många, bland annat unga, 
kreativa och sociala moẗesplatser med meningsfullt innehåll. De moẗesplatser som 
finns ligger ofta i tätorter. 

Inkludering av nyinflyttade och nyanlända i föreningar är en väg in i samhället som 
kan nyttjas bättre än det görs idag. Aktiva kampanjer för rekrytering och 
sammankoppling mellan människor med behov av sociala sammanhang och 
föreningar med behov av engagemang skulle kunna utvecklas. Nyinriktningar inom 
en förening kan vara en väg till det.   

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 
I SWOT-analysen för området så har det framkommit flera olika behov- och 
utvecklingsmöjligheter. Området karaktäriseras av ett attraktivt och diversifierat 
landskap med både skärgård, inland och kust vilket skapar många möjligheter för 
både en aktiv fritid och attraktiva boendemöjligheter men även goda förutsättningar 
för olika verksamheter och företag. Bohuslän som varumärke är väl etablerat och 
lockar många besökare varje år. Här finns många levande mindre lokalsamhällen 
och förhållandevis god tillgång till service året om. I området som helhet finns ett 
relativt differentierat näringsliv med både större industrier och många 
småföretagare. Samtidigt så finns det många utmaningar och behov, till exempel 
frågor kring hur vi kan öka graden av resiliens i våra samhällen, utmaningar kring 
demografi och boende med många äldre och höga bostadspriser samt 
utvecklingsmöjligheter för näringsliv och företagande. Ett resilient samhälle har 
förmågan att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.   

Demografi och boende  
Ett stort behov som har framkommit är behovet av nya boendeformer och ökade 
möjligheter för helårsboende. Området är attraktivt att bo i och möjligheterna till 
god livskvalitet och en aktiv fritid är stora. Samtidigt är hus- och markpriserna 
höga och många hus används som fritidshus vilket försvårar nyetablering och 
helårsboende. Frågor kring vatten, avlopp och sophantering försvårar ibland 
ytterligare. För unga i området är det svårt att hitta bostäder till rimliga priser så de 
kan etablera sig på bostadsmarknaden, bo kvar och verka i området. En åldrande 

248



16(42) 

Utvecklingsstrategi Leader Bohuslän 2023-27   
 

befolkning och ökat delårsboende leder bland annat till minskat underlag för lokala 
skolor och annan service. För samhället som helhet finns det ett behov av att hitta 
fler olika boendeformer för att möta det varierade behovet av bostadslösningar hos 
olika människor. Här finns det utvecklingsmöjligheter bland annat när det kommer 
till att hitta nya samverkansformer och finansieringslösningar. I området finns det 
redan exempel på kooperativa hyresrätter, ekobyar och socialt byggande av egna 
mindre hus men de goda exemplen behöver spridas och bli möjliga på fler platser, 
här är leaderarbetet en viktig insats. 

Fiberutbyggnad möjliggör för fler att arbeta hemifrån vilket skapar nya möjligheter 
för delårsboende att bli helårsboende och för en ökad inflyttning. Pandemin har 
skyndat på digitaliseringen och skapat nya möjligheter för distansarbete vilket ger 
en större valfrihet kring boendeort och minskat behov av att bo nära arbetsplatsen. 
Här finns det potential att ta vara på. Samtidigt är det viktigt med en fungerande 
infrastruktur och bra kollektivtrafik för att bygga resilienta samhällen framöver. 
Det finns ett behov av nya lösningar men det finns också goda möjligheter för 
exempelvis transporter vattenvägen. Att kunna bibehålla och utveckla lokal service 
och infrastruktur är viktigt och här finns stora utvecklingsmöjligheter. Lika unikt 
och attraktivt som det kan vara att bo på en ö utan fast förbindelse, lika krångligt 
kan det vara att anpassa arbetstider, skolgång och service till färjans avgångstider.  

Näringsliv och entreprenörskap 
Det finns behov av ett mer resilient näringsliv och en utveckling av besöksnäring 
mot andra säsonger. I delar av området är näringslivet relativt ensidigt med fokus 
på ett fåtal branscher vilket medför stor sårbarhet. Det har visat sig inte minst under 
COVID19-pandemin då gränshandeln snabbt sattes på paus och restaurang- och 
besöksnäringen mötte stora utmaningar. Möjligheterna finns i och med ett attraktivt 
läge och Bohuslän som varumärke är väl etablerat. Det finns behov av att tydligare 
sammanlänka det utbud av upplevelser och aktiviteter som finns i området och 
samarbeta kring erbjudanden, helhetslösningar och dylikt för att stärka 
besöksnäringen. Tillika finns det möjligheter att skapa kompetensmiljöer och 
värdekedjor runt företag och branscher. 

Inom både de gröna och blåa näringarna finns goda utvecklingsmöjligheter för 
både utökad produktion och för vidareförädling av råvaror samt utveckling av nya 
produkter. Råvaror i världsklass från främst havet skapar möjligheter för både 
långsiktigt hållbar förädling och måltidsturism. Etableringar kan samplaneras för 
ett effektivare nyttjande av land- och vattenytor tillika synergier mellan branscher. 

Områdets geografi möjliggör en aktiv fritid med till exempel paddling, vandring 
och klättring vilket även lockar besökare och skapar förutsättningar för fler 
säsonger som inte bara sträcker sig över några få sommarveckor. Många aktörer 
stänger under lågsäsong vilket riskerar att motverka andra satsningar som skulle 
kunna bidra till fler säsonger. Här skulle utökad samverkan och gemensamma 
satsningar behövas. Det finns många företagare med småskalig verksamhet i 
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området vilket gör samverkan till en nyckel för att skapa konkurrenskraft. En 
tydligare samverkan kan också ge bättre tillgänglighet och kvalitet på upplevelser 
utanför högsäsong.  

Distansarbete ger möjlighet till en mer varierad arbetsmarknad där man inte 
nödvändigtvis behöver bo i närheten av sin arbetsplats. Men för att kunna arbeta på 
distans behövs pålitlig uppkoppling, nya lösningar på gemensamma kontorsplatser 
och mötesplatser.  

Resiliens, matproduktion och omställning 
Intresset för lokalproducerade livsmedel är stort och frågor som rör inhemsk 
livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad har återigen aktualiserats, både 
med tanke på den svenska livsmedelsstrategi som antagits och med rådande 
pandemi som fått allt fler att inse hur sårbart rådande system lätt blir vid en kris. I 
Bohuslän finns goda möjligheter för både ökad livsmedelsproduktion och för en 
ökad förädlingsgrad av råvaror med utrymme för nya företagsetableringar och 
innovationer. Detta skapar möjligheter till både nya arbetstillfällen, ökad resiliens 
och ytterligare besöksanledningar. Med tillgång till både hav och landsbygd så 
finns det förutsättningar för att bedriva både lantbruk, fiske och vattenbruk 
samtidigt som närheten till städer och tätorter samt många besökare skapar en 
efterfrågan på produkter och tjänster. Här finns det utvecklingsmöjligheter kring en 
mer samlad marknadsföring och att i ännu högre grad lyfta fram det unika med 
många av de råvaror som finns att tillgå lokalt, till exempel musslor, tång och 
alger.   

Det finns också ett behov av att skapa förutsättningar för omställning till ett mer 
hållbart samhälle och fler satsningar inom detta område behövs. Här finns det 
behov av satsningar på exempelvis cirkulära arbetssätt, delningsekonomi och 
återbruk. Det finns också utvecklingsmöjligheter kring att försöka hitta nya 
samverkansformer för att förvalta gemensamma resurser.     

Samhällskultur och inkludering 
Föreningslivet i området är starkt och upprätthåller många viktiga funktioner och 
bidrar till områdets attraktivitet. Samtidigt finns utmaningar kring fortlevnad och 
att engagera och rekrytera nya medlemmar för många föreningar. En fråga som 
många föreningar ställer sig är hur de kan nå och engagera fler yngre. Här finns det 
behov av att hitta nya vägar och ta inspiration av goda exempel från andra 
områden. I SWOT-analysen framkommer det också att stöd till föreningslivet ses 
som ett viktigt verktyg för att det även i framtiden ska finnas ett brett utbud av 
aktiviteter i området. Möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid skapar i sin tur 
förutsättningar för att fler ska vilja bli helårsboende i området.  

Det finns även behov av och stora möjligheter till fler kultursatsningar och 
tillgängliga upplevelser. En kreativ miljö skapar en identitet som både ger 
möjlighet att attrahera nya invånare och besökare samt ger de boende möjligheter 
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till aktiviteter och upplevelser året om. Lokalt finns det områden med starkt 
kulturliv och områden där det satsas mycket, men detta skulle behöva spridas, nå 
fler, skapa inkludering och stärka integration.  

Ett annat behov som framkommer är att det behövs fler sociala mötesplatser, här 
kan både föreningsliv och kultursatsningar ha en roll att spela. Inkludering och 
känslan av att vara välkommen i ett samhälle är viktig för nyinflyttade men även 
för de som kan uppleva sig marginaliserade på grund av exempelvis språk, kultur 
eller funktionshinder mm. Här finns både hälso-, trygghets- och andra 
livskvalitetsaspekter som påverkas av klyftor i samhället. 
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4 Mål, insatsområden och indikatorer 

4.1 Vision 
Leader Bohuslän - Hållbar lokal samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje dag.  

Framtiden för Bohuslän bygger på vår historia och där vi står idag. Våra framtida 
samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Vi 
känner en gemenskap, välvilja och generositet som gör att goda exempel 
mångfaldigas genom samverkan. Vi finns tillgängliga för varandra och bygger bra 
platser att bo och verka på årets alla dagar. Vi är en naturlig del i förändringen mot 
ett hållbart och resilient samhälle. 

4.2 Mål 
Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete 

- Stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social delaktighet, inkludering och 
integrering via föreningar, samverkan och nätverk. 

- Skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, kunskap, strategier och exempel 
för omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och 
boende. 

Mål 2: Lokal och resilient matproduktion  

- Fler arbetstillfällen, produkter, innovationer, företag samt mer samverkan och 
kunskap inom hållbara blåa och gröna näringar, logistik och förädling.  

Mål 3: Upplevelser i världsklass  
- Bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter, varje dag. 

- Fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen. 

- Bidra till genuin profilering samt kunskaps- och kompetensutveckling. 

Målens relation till strategier, målsättningar och policys 
Områdets mål springer direkt ur SWOT-analysen. De tre målen är formulerade för 
att leverera förändring och utveckling som förstärker områdets styrkor och hanterar 
vissa brister. De tre målen är också balanserade mot varandra. De genomsyras av 
den gemensamma jordbrukspolitikens mål med utveckling av 
landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive 
sysselsättningsskapande. 

Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete är starkt kopplat till den 
regionala utvecklingsstrategin i Västra Goẗalands mål ”Tillsammans gör vi Västra 
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Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt 
samhälle” samt for̈ändringar i arbetsliv i spåren av COVID. Landsbygderna i 
Bohuslän har ett gyllene tillfälle att ställa om till ett hållbarare och mänskligare liv 
och arbetsliv inklusive former för boende, näringslivssamverkan, 
samhällsutveckling, grannskapskontor och återbruk. I detta är det också kopplat till 
konceptet Smarta landsbygder.  

Omställningen inkluderar en förändring till ett resurssnålare samhälle med minskad 
energiförbrukning och mycket mindre koldioxidutsläpp. För att nå dit måste 
attityder och beteenden ändras. En förändring av det vi värdesätter sker enklare i 
samverkan mellan människor runt gemensamma projekt i exempelvis föreningar 
och nätverk. Leader kan bidra till att människor samlas runt gemensamma 
utmaningar för att hitta lösningar och samtidigt öka den sociala delaktigheten, ge 
människor en känsla av sammanhang och öka inkluderingen.          

Mål 2: Lokal och resilient matproduktion knyter an till den svenska 
livsmedelsstrategin, arbetet med en gemensam strategi för fiske och vattenbruk och 
den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. Målet bygger även vidare på 
landvinningar gjorda under perioden 2014-2020 inom gröna näringar samt fiske 
och vattenbruk. Målet genomsyras av innovationskraft, cirkularitet, hållbarhet och 
utvecklingsdriv. Produktionen behöver vara klimatsmart. 

En resilient matproduktion klarar pandemier, globala kriser, brutna långväga 
leveranskedjor och hanterar brister i tillgänglig arbetskraft och kompetens. En 
sådan produktion bygger och regenererar istället för utarmar jordar och lokala 
bestånd. Den knyter ihop lokala kedjor av flöden när så är möjligt och minskar 
energiåtgång och koldioxidutsläpp. Den involverar många människor i produktion, 
förädling och logistik för ökad delaktighet, livskvalitet, inkludering och närvaro.   

Mål 3: Upplevelser i världsklass bygger på den ledande destination som Bohuslän 
är. Målet är kopplat till Turistrådet Västsveriges och Hållbarhetsklivets 
gemensamma vision om en besöksnäring som är ett föredöme för hållbar 
omställning. Samtidigt handlar målet om attraktivitet för de som bor här. Målet är 
uppdelat i tre delar: 1) samverkan, 2) tjänster och företag samt 3) kunskap och 
profilering. 

Samverkan berör behovet av att ta goda exempel längs med Bohusläns kust och 
mångfaldiga dessa regionalt. En tydligare samverkan kan också ge bättre kvalitet 
och tillgänglighet på upplevelser utanför högsäsong för hel- och delårsboende samt 
besökande. Tjänster och företag handlar om nya företag, innovationer och 
produkter som knyter an till regionala strategier och besöksnäringens forsknings 
och innovationsagenda samt de utvecklingsinriktningar som följer kopplat till 
COVID-krisen. Kunskap och profilering riktar sig mot att höja nivån på helheten 
på destinationen för att förverkliga den potential som Bohuslän har. Hållbarhet, 
kommunikation och digitalisering är viktiga grundbultar i denna utveckling.  
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Upplevelser i världsklass handlar om att dagligen njuta av det som området 
innefattar. Det handlar om ett utökat kulturutbud av och för de som lever och är 
verksamma i området. Hållbarhetsklivet har tydligt satt agendan för att göra 
besöksnäringen hållbarare i principerna: 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
2. Bra för både boende och besökare 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

4.3 Insatsområden 
Insatsområdena i strategin utgår från de lokala behoven och 
utvecklingsmöjligheterna i området och från strategins övergripande mål beskrivna 
i avsnitt 4.2. Tre insatsområden är identifierade: 

1. Omställning  
2.  Matproduktion 
3. Upplevelser 

4.3.1 Insatsområde 1 Omställning 
Insatsområdet är format för att uppnå Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt 
liv och arbete genom att stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social 
delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk 
samt skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, strategier och exempel för 
omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende. 
Insatser ska göras för att förena människor runt utveckling av hållbara strukturer, 
livsstilar och vanor. Möjligheter som strategin ger är exempelvis 
samverkansgrupper, spridning av goda exempel, attitydförändringar, 
formering av konsortier, förstudier samt identifiering av investeringsvägar. 

Vår största utmaning i modern tid är att ställa om till ett mer hållbart samhälle. I en 
tid av stora förändringar på grund av pandemin kopplat till digital omställning finns 
det nu stora möjligheter för landsbygderna. Möjligheten att arbeta kvalificerat och 
professionellt på distans är många gånger större än för bara något år sedan på grund 
av förändringar i ledarskap, normer och tilltro parallellt med praktisk testning och 
teknisk utveckling. Distansarbete kan minska tids- och energiåtgång för pendling 
och andra resor. För att dessa möjligheter ska bli bestående krävs mycket 
förändringar så som grannskapskontor, arbetsnätverk, kompetensutveckling, 
hållbart resande och samverkan. 

Området ska ge möjligheter att möta utmaningen med att få till möjliga boenden 
för unga. Vi avser också att skapa paraplyprojekt för att på ett bättre sätt inkludera 
unga i utvecklingen av våra samhällen. 
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Inkludering av unga samt de som generellt inte är delaktiga i föreningslivet i 
aktiviteter och upplevelser bör kunna förbättra förutsättningarna för föreningarna 
på längre sikt. Insatser behöver göras för att nå bredare målgrupper med 
föreningarna. Här är mötesplatser viktiga där det finns resurser så som bygdegårdar 
men dessa behöver komma till bredare användning.    

Cirkularitet och återbruk är områden där det lokala spelar stor roll och där de 
mindre samhällena kan ha fördelar. Modeller för samutnyttjande och samägande 
ska designas och prövas. Här kan man se fördelar i gemensamma utmaningar som 
sträcker sig över flera generationer med många olika lösningar där lärande är 
centralt.  

Design av produkter och tjänster med en minimering av utsläpp och avfall samt 
alternativa användningsområden för restströmmar ger goda möjligheter för arbete 
och utveckling. Här är innovativa företag nycklar för att få till stånd förändringen.  

Regenerativt jordbruk och icke resursslösande cirkulära livsstilar med lokala 
ekonomier får ökad uppmärksamhet i allt större kretsar. Beteendeförändringar och 
ökat fokus på det nära kan göra fler delaktiga i den omställning som behöver ske.  

Social symbios där människor kommer till nytta på rätt plats är en del av 
förändringen. Kopplat till det är livslångt lärande och en kompetent och ständigt 
utvecklande region viktiga nycklar för framtiden.     

Lokala utvecklingsstrategier och samverkansmodeller kommer att premieras för att 
utveckla destinationer och platser i en hållbar riktning. Många goda exempel att 
bygga ifrån finns lokalt, nationellt och internationellt och spridningen av dessa ska 
premieras. Strategin ger en grund för att mångfaldiga det som är bra och därmed 
skapa uppväxlad nytta. 

4.3.2 Insatsområde 2 Matproduktion 
Insatsområdet är format för att uppnå Mål 2: Lokal och resilient matproduktion 
med fler arbetstillfällen, produkter, innovationer och företag inom hållbara blåa och 
gröna näringar, logistik och förädling. Insatser ska göras för en utveckling av 
närproducerade livsmedel – utifrån både livsmedelsförsörjning, produktutveckling, 
samverkan och minskad klimatpåverkan.   

Det finns ett tydligt ökat intresse för lokalt producerad mat och COVID-pandemin 
har tydliggjort behovet av ökad tillgänglighet på lokal mat. Nästa gång kan krisen 
ha en annan grund men behovet av ökad resiliens är tydligt. Bohusläns producenter 
är ofta små och har begränsade möjligheter att nå ut med sina produkter. Därför är 
Leader genom samverkan och partnerskap ett bra sätts att utveckla produktion, 
logistik och saluföring av lokal mat.  

Från innevarande programperiod finns många lyckade insatser att bygga vidare på 
och lära av. Flera innovativa projekt inom exempelvis vattenbruk är nu redo för 
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mer kommersiella steg. Andelsjordbruk och odlingssamverkan är initiala insatser 
som behöver utvecklas vidare. Jord behöver tillgängliggöras för fler som vill odla 
sin mat. Fortsatt samverkan med andra regionala och nationella aktörer bör 
kompletteras med ett fördjupat internationellt samarbete med europeiska aktörer 
inom mervärde av lokal mat vilket behöver spridas och utvecklas i Bohuslän.   

Understödjande av teknik- och kompetensutveckling inom livsmedelsproduktion 
och landbaserat vattenbruk behöver göras. Digital utveckling för möjliggörandet av 
e-tjänster och delande av exempelvis verktyg och resurser behövs för både små 
verksamheter och de som vill växa. Området bör kunna inkludera många som inte 
har en naturlig del i samhällsbygget idag.   

Diversifiering av produktionen ökar möjligheterna till en högre diversitet i 
landskapet vilket i sin tur kan leda till ökad resiliens för producenten, invånarna 
och naturmiljön. Försäljningsstrategier som bygger på andra kanaler än den 
traditionella storskaliga handeln kan öka sammanhållning i bygderna och därmed 
också bidra till resiliensen för området. 

4.3.3 Insatsområde 3 Upplevelser 
Insatsområdet är format för att uppnå Mål 3: Upplevelser i världsklass   
- bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter, varje dag, - fler 
tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen samt - bidra till genuin 
profilering och kunskaps- och kompetensutveckling.  Insatser ska göras för en 
utveckling av kulturaktiviteter, vandringsleder, tillgänglighet till den storslagna 
naturen, gastronomisk utveckling, friluftsliv, båtliv, klättring, cykling, löpning och 
idrott. Alla dessa är aktiviteter som kan utvecklas och kopplas till erbjudanden och 
ökad service och paketering. 

Destinationen Bohusläns potential är fantastisk och många av upplevelserna är i 
världsklass men det finns ännu mycket att göra och utveckla. Tillgängligheten på 
service och mat är begränsad utanför högsäsong. Samverkan runt öppettider, 
kvalitetsutveckling och lokal merförsäljning behövs. Ett ökat Bohuslän-tänk 
behöver spridas hos alla aktörer och kommunikationen behöver bli mer holistisk. 
Många goda exempel behöver spridas och Turistrådet Västsveriges kompetens och 
angreppsätt behöver landa än mer. Matdestinationen behöver utvecklas på bredare 
front.  

Insatsområdet kan uppfattas som att det riktar sig enbart mot besökande. Men 
upplevelserna inom både kultur och natur är minst lika viktiga för hel- och 
delårsboende och behöver riktas för att inkludera alla skikt av samhället. 
Tillgängligheten till dessa upplevelser är centrala för attraktiviteten för området 
året runt. Kombinationserbjudanden, koppling till lokal mat, lokal landsbygd och 
gårdar samt möjlighet att välja servicenivå kommer bli viktiga för destinationens 
utveckling. Regenerativ turism, där besökaren aktivt påverkar platsen i positiv 
riktning är en trend som kopplar samman insatsområdet med insatsområde 3 
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Omställning. Möjligheten till deltagande och kunskapsinhämtning förenat med 
upplevelsen är viktig. Exempelvis är berättelser som sätter identiteten i ett 
historiskt sammanhang viktiga; här kan film vara en strategisk väg. 

4.4 Indikatorer och målvärden 
Vi har valt indikatorer utifrån att i största möjliga mån följa logiken i den 
förändring vi vill skapa via ett praktiskt och välfungerande Leader Bohuslän i nästa 
programperiod (vår interventionslogik). Vi har fokus på att indikatorerna ska vara 
enkla att mäta och redovisa för projekten vid projektslut, på så sätt ska de kunna 
följas automatiskt för att på utvärderingsmöten ge en uppfattning om 
utvecklingsområdets löpande resultat. Indikatorerna lämnar på intet sätt en 
komplett bild av områdets resultat och effekter. 

De valda indikatorerna är också till del tänkta att kunna mätas igen två år efter 
projektslut för att ge stöd till en effektutvärdering. Indikatorerna är valda för att 
matcha uppdelningen i strukturella förändringar:  

- Arbetstillfällen, (R.31) 
- Besökande, (L.40, L.49) 
- Invånare, (L.55) 
- Service, (N.04) 
- Företagande (R.32, N.01, N.03, L.43) 

och mervärden: 

- Lokal styrning (nätverk, gemensamma handlingsplaner, mötesplatser) 
(R.33) 

- Socialt kapital (glädje, engagemang, tillit och gemenskap, inkludering) 
(N.06) 

- Konkreta resultat (leder, miljöåtgärder, bredband, byggnader, etc) (R.23a, 
L.37, L.40) 

Lärdomar från innevarande period för med sig att vi bör begränsa antalet 
indikatorer som mäts av praktiska och kommunikativa skäl. Det är viktigt att 
logiken är förståelig för alla involverade inklusive LAG-styrelse och 
projektsökande. 

Projektens enskilda målvärden för indikatorer kommer vara del av urvalsprocessen 
men inte allena styrande i urvalet. 

De flesta av indikatorerna gäller för alla tre målen. Omställningsmålet har två 
unika indikatorer i R.33 Smart omställning av ekonomin på landsbygden samt 
L.55 Nya bostadslösningar. Den första är ett sätt att värdera och premiera 
omställning till ett hållbarare samhälle samt öppna upp för utveckling. Den andra 
lyfter specifikt utmaningen som kommit fram i SWOT:en med boende för unga och 
helårsboende i samhällen med många delårsboende och höga huspriser. Även 
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R.23a Miljö/klimatrelaterad prestation genom investeringar i 
landsbygdsområden och L.37 Investeringar i energieffektivitet är mestadels 
kopplade till omställningsmålet.  

Upplevelsemålet har en riktad indikator i L.49 Nya besökare utanför högsäsong 
den är medtagen för att Bohuslän ofta upplevs som fullt i mitten av juli. Däremot 
kan man vid andra tider på året ha svårt att hitta öppna restauranger eller finna 
tillräckligt underlag för att driva sin verksamhet. Indikatorn N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter är också specifikt riktad mot upplevelser och finns med för 
att säkerställa att insatsområdet ses som något för både helårs- och delårsboende.  

De övriga indikatorerna gäller för flera mål och är kopplade till resultat och 
effekter. Flera kommer ha låga målvärden vid projektslut då erfarenheter visar att 
arbetseffekterna kommer efter några år.  Fördelen med att ha med dem från start är 
att de blir lättare att följa upp ett antal år efter projektslut. 4 indikatorer är kopplat 
till sysselsättning: R.31 Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden. 

Flera indikatorer är kopplade till företagande och innovation: R.32 Utveckla 
ekonomin på landsbygden, N.01 Nya företag, N.03 Nya produkter samt N.04 
Nya tjänster. Dessa indikatorer är också ett sätt att följa utvecklingen av 
serviceerbjudanden på landsbygderna vilket har stor påverkan på livskvalitet och 
förmåga att leva ett bra liv här.  

Inom fiske och vattenbruk har två indikatorer valts:  L.40 Insatser som främjar 
fritidsfisket samt L.43. Ny produktionskapacitet inom vattenbruk för att följa 
upp de insatser som gjort tidigare och utvecklingen av dessa strategier. 
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EU:s resultatindikatorer 
Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
Mål 1 
Mål 2  
 

Omställning 
Matproduktion, 
 

R.23A Miljö/klimatrelaterad 
prestation genom 
investeringar i 
landsbygdsområden 

Antal projekt som bidrar till mål rörande 
miljöhållbarhet samt begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar i 
landsbygdsområden 
 

 

Mål 1 
Mål 2  
Mål 3  
 

Omställning 
Matproduktion, 
Upplevelser,  

R.31 Tillväxt och 
sysselsättning i 
landsbygdsområden 

Sysselsättningen ska ha skapats som senast vid 
projektslut. En heltidstjänst motsvarar 1720 
timmar per år och en halvtidstjänst motsvarar 
860 timmar per år. 

 

Mål 1 
Mål 2  
Mål 3  

Omställning 
Matproduktion, 
Upplevelser,  

R.32 Utveckla ekonomin på 
landsbygden 
 

Antal företag på landsbygden som söker stöd för 
att utveckla sin verksamhet 
 

 

Mål 1 Omställning R.33 Smart omställning av 
ekonomin på 
landsbygden 
 

Antal framtagna strategier för smarta 
landsbygder  
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Nationella indikatorer 
Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
Mål 1 
Mål 2  
Mål 3  
 

Omställning 
Matproduktion 
Upplevelser 

N.01 Nya företag 
 

Antal nya företag som skapats under projekttiden på grund av 
projektet. Med företag menar vi olika organisationsformer som till 
exempel enskild firma, AB och ekonomisk förening. 

 

Mål 1  
Mål 2 
Mål 3 

Omställning 
Matproduktion 
Upplevelser 

N.03 Nya produkter 
 

Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är produkten/erna nya på den svenska 
marknaden, på den lokala marknaden (leaderområdet) eller 
endast för det enskilda företaget?  
 
En fysisk produkt är en vara som man kan köpa och ta med hem, 
men konsumera senare. Till exempel olika matprodukter, 
souvenirer, kläder och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som säljaren kan sälja (eller erbjuda 
gratis) upprepat antal gånger utan att göra om varan på nytt. Till 
exempel nedladdningsbara filer som e-böcker och guider. Men 
det kan också inkludera olika mjukvaror och appar om kunden 
inte är beroende av prenumerationer för att kunna ta del av dem.   
 

 

Mål 1 
Mål 2  
Mål 3 

Omställning 
Matproduktion 
Upplevelser  

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är tjänsten/erna nya på den 
svenska/lokala marknaden eller endast för det enskilda företaget? 
 
En (fysisk) tjänst är något som man köper och konsumerar ihop 
istället för att ta med hem. Till exempel hårklippningar, guidade 
turer och upplevelser samt teaterföreställningar. 
 
En digital tjänst är en tjänst som säljaren behöver göra om och 
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anpassa vid varje försäljning. Till exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit räknas även olika streamingtjänster 
då kunden inte äger materialet utan endast har tillfällig tillgång 
genom någon form av prenumeration på säljarens villkor.  
 

Mål 3 
 

Upplevelser N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter 
 

Antalet fritids- och kulturverksamheter mötesplatser som skapats 
genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. 
Till exempel kan detta inkludera ungdomsverksamheter, 
teatergrupper, idrottsföreningar och språkcaféer. Endast antalet 
olika verksamheter ska räknas. Man ska inte räkna in antalet 
träffar som de haft eller antalet deltagare som medverkat.   
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Lokala indikatorer 
Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 
Mål 2  
Mål 3 

Matproduktion, 
Upplevelser, 

L.40 Insatser som främjar 
fritidsfisket 
 

Detta kan omfatta till exempel antal 
informationskampanjer, utbildningar eller 
liknande för att främja fritidsfisket. Men också 
fysiska åtgärder som direkt påverkar vattendrag 
och/eller fiskebestånd.  
 

 

Mål 2 
 

Matproduktion,  L.43 Ny 
produktionskapacitet 
inom vattenbruk 
 

Förändringen i produktionskapacitet per år före 
och efter insatsen. Med vattenbruk menas 
produktion av vattenlevande djur och växter som 
innefattar bland annat fiskar, musslor, kräftdjur 
och alger. 
 

 

Mål 3 Upplevelser L.49 Nya besökare utanför 
högsäsong 
 

Nya dagsbesökare som tillkommit genom 
projektet och som besöker området under 
lågsäsongen. Indikatorns värde kan alltså vara 
max så stort som den nationella indikatorn för 
nya dagsbesökare som inte skiljer på hög- och 
lågsäsong. 
 

 

Mål 1 Omställning L.55 Nya bostadslösningar 
 

Bostadslösningarna ska vara nya på så sätt att 
man testar eller introducerar nya metoder för att 
uppnå nya sätt att bygga eller förvalta bostäder 
som kan utveckla en bygd.  
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Mål 1 
Mål 2 
Mål 3 

Omställning 
Matproduktion 
Upplevelser 

L.37 Investeringar i 
energieffektivitet 

Antal investeringar som gjorts för att öka 
energieffektiviteten. Flera investeringar kan ha 
gjorts inom ramen för samma projekt. Det kan till 
exempel handla om att byta ut maskiner och 
belysning till energisnålare varianter. 
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5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 
Kommunikation är centralt för att en utvecklingsstrategi ska kunna förverkligas. 
Leader Bohusläns kommunikationsstrategi vilar på partnerskapet och föreningen 
där styrelsen är den centrala aktören för att sprida information om Leader. 
Kontorets roll är att förse styrelsen med verktyg att utföra det på ett enkelt sätt. 
Lärdomar från innevarande och tidigare perioder är att kommunikationsarbetet bara 
har lyckats till hälften. Trots goda intentioner och insatser har verksamheten sällan 
avsatt tillräckligt med medel och prioritet för att få den spridning och 
varumärkeskännedom som krävs. 

I uppstartsfasen av programmet är det viktigt att nå ut så brett som möjligt. Detta 
påbörjas redan under strategiskrivningsfasen då vi strävar efter att många ska få 
insyn i och känna delaktighet med leaderområdet. En mångfald av projektägare 
önskas från hela området och olika sektorer. Styrelsens bredd blir viktig för denna 
spridning. En aktiv genomlysning av respektive styrelseledamots nätverk görs för 
att identifiera vilka den avser sprida information till återkommande. För nya 
projektägare kan riktade workshops vara en bra väg för att nå bredden. Naturligtvis 
är denna period kopplat till marknadskampanjer och fotarbete ifrån kontoret.     

Prioriterade insatser 
1) Göra en enkel, kommunikativ sammanfattning av strategin 
2) Ta fram en enkel, uppföljningsbar kommunikationsplan 
3) Etablera återkommande närvaro i 11 kommuner 
4) Skapa informationssynergier med Leader i Västra Götaland  
5) Etablera Leader Bohuslän i sociala medier exempelvis på Facebook, 

Instagram och LinkedIn samt styra projekt till våra sociala kanaler 
6) Skicka pressreleaser om beslut och projekt till press och kommunernas 

kommunikationsansvariga  
7) Ta fram en enkel digital projektguide med kommunikationsplan för 

projekten att använda 
8) Understödja styrelsens och partnerskapsaktörers kommunikationsuppgift 

via etablerade kanaler och direkta kontakter  

Under genomförandedelen av programmet förskjuts kommunikationen till att 
kommunicera möjligheter men också resultat och pågående projekt. Fokus ligger 
här på att lyfta goda projektexempel vilket inspirerar till nya insatser. I denna fas 
kan insatser riktas mot de mål som inte är uppnådda ännu. Projektens roll i att visa 
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upp sitt eget arbete är viktigt men här ställs också krav från kontoret från början på 
att kommunicera Leader. Här kommuniceras också de mål som befintliga projekt 
bidragit till att uppnå för att inspirera och växla upp. I genomförandefasen kommer 
kommunikationsarbetet vara strukturerat för att lyfta fram mångfald, jämställdhet 
och hållbarhet via bilder 

I uppföljnings- och utvärderingsfas ligger fokus på att nå kommuner och bredare 
samhälle för att kommunicera det som sker i projekten och vad som programmet 
har åstadkommit. Här är exemplets makt central. En tydlig koppling finns här till 
utvärdering av programmet. 

5.2 Urvalsprocess 
Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 
prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 
till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 
hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 
offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer 
Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 
stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

Urvalskriterier för urval kompletterar ni med efter att strategin är prioriterad i 
bilaga 4. 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 
Västra Götalandsregionen 

Vår största samhällsutmaning under den kommande perioden är att aktivera vårt 
samhälle för omställning till ett hållbarare levnadssätt. Den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland fokuserar på just det. Leader Bohuslän är 
naturligtvis en del i den omställningen.  

Under innevarande period har ett partnerskap utvecklats som säkerställer att 
regionen och leaderområdena är medvetna om vad som sker i respektive 
organisationer. Här finns många synergier som annars kan gå förlorade eller 
satsningar som kan missa målet. Exempelvis har regionen ibland utlysningar som 
ligger nära leaderområdets prioritering. Leaderområdet har också möjlighet att göra 
specifika utlysningar som stärker helheten i det som andra organisationer gör när 
det tangerar leaderområdets strategi.  

Leader i regionen 

Leaderområdena i VG-regionen har ett gemensamt forum och avser att driva några 
gemensamma projekt i den kommande perioden. Här finns också möjlighet att göra 
kompletterande utlysningar inom samma områden. Denna typ av samverkan ger 
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möjlighet till spridning av både goda erfarenheter men också arbetssätt och 
inspiration. Förslag på gemensamma insatser för leaderområdena är 
kommunikation, ungdomsprojekt och omställning. Diskussioner förs också om att 
dela någon funktion mellan vissa leaderområden i regionen.  
Denna grupp av Leaderområden har samverkan med Västra Götalandsregionen och 
strukturpartnerskapet för att säkerställa spridning av information om de insatser 
som görs och eventuella synergier.  

Leaderkontoret har även en koppling till LUS (Lokal utveckling Sverige) en 
intresseförening som säkerställer leaderområdenas talan gentemot Jordbruksverket 
och EU. 

Kommunalförbunden 

Näringslivsnätverket i Fyrbodal tar nu fram en ny näringslivsstrategi. Det är viktigt 
att det finns en samstämmighet mellan denna och leaderstrategin som kan bidra till 
varandras genomförande. Ett liknande partnerskap etableras med Business Region 
Göteborg (BRG) som är Göteborgsregionens näringslivskontor. På motsvarande 
sätt behöver ett utbyte etableras med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). 

Utökat partnerskap 

Leader Bohuslän avser etablera mer ambitiösa partnerskap med olika aktörer för att 
på så sätt kroka arm och se till att ansatserna får en så bra utveckling som möjligt. 
Partnerskapet kan i sin enklaste form handla om rapportering på en del av 
respektive organisations styrelsemöten. Exempel på organisationer med tydlig 
synergistisk koppling till Leader är: 

- Västra Götalandsregionen 
- Länsstyrelsen Västra Götaland - landsbygdsenheten 
- Coompanion (inkl mikrofonden) 
- Turistrådet Västsverige  
- Företagsarenor Väst 
- Svinesundskommittén 
- Lokalproducerat i väst 
- Landsbygdsnätverket  
- Hela Sverige ska leva 
- Omställningsnätverket 
- Västkuststiftelsen  
- Thordénstiftelsen 

 

Det är viktigt för Leader Bohuslän att också vara välinformerad om andra 
nationella respektive transnationella stöd som kan bidra till strategins 
genomförande, exempelvis via länsstyrelsen, regionen, Interreg, Vinnova och 
Tillväxtverket för att på så sätt säkerställa utvecklingskontorsfunktionen.   
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Biosfärområde Bohuslän 

I Bohuslän har en förstudie utförts om Biosfärområde Bohuslän. Föreslaget område 
tangerar Leader Bohusläns och tydliga synergier finns mellan de två 
organisationerna om biosfärområdet genomförs. Biosfärområdet kan delvis 
finansieras av leadermedel under insatsområde 1. Leader Nedre Dalälven är 
kopplat till deras biosfärområde vilket ger goda förutsättningar för samverkan. 

5.4 Effekter 
Leader Bohuskust har varit del i arbetet med Lärande och Innovationsprojektet som 
har handlat om hur man får bättre effekter av leaderprojekt. Nedan följer planen för 
hur Leader Bohuslän kommer arbeta med frågorna. Men först lite om effekter. 

 

Figur Förutsättningar ger Mervärden som ger Effekter (strukturella 
förändringar) 

Bilden ovan beskriver hur leaderarbetet skapar förutsättningar vilket ger mervärden 
från olika insatser (projekt). Leader Bohuslän vill att dessa mervärden också ska 
leda till strukturella förändringar. Det finns svårigheter att mäta det kontinuerligt 
men avsikten är tydlig. Se även vår korta infofilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=VT8XhlfymrY 

Handbok Lärande och Effekter Leader Bohuslän– gör så här i nästa 
programperiod 

1. Effektutbildning för LAG-styrelse och projektägare, med filmen och 
effektbarometern 

2. Lärande och utveckling/innovation, stående punkt på styrelsemöten, en 
kvart med olika innehåll per möte 

3. Effektworkshop ska erbjudas alla beviljade projekt i samband med 
återkommande nätverksträffar 

Förutsättnings-
skapande 
faktorer    

• Lokal strategi
• Leadermetoden
• Horisontella principer
• Institutionell kapacitet

Mervärden
• Förbättrat socialt kapital
• Förbättrad lokal styrning
• Förbättrade resultat

Strukturella 
förändringar

• Befolkning
• Arbetstillfällen
• Service och välfärd
• Företagande
• Besökare 
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4. Delar av effektbarometern kopplas till utvärderingskriterier 
 
LÄRCYKEL 

5. En årlig enkät, till finansiärer, tjänstepersoner, projektägare, styrelse 
Om måluppfyllelse, effekter, mm (se avsnitt 7 Utvärdering och 
uppföljning) 

6. Årliga externa avstämnings/infoträffar med finansiärer, tjänstepersoner 
7. Ett internt uppföljnings/utvärderingsmöte varje år, hur ligger vi till, 

med styrelsen 

 

5.5 Hur främjar strategin innovation? 
Innovation innebär att ta fram något nytt som gör nytta. Eller ta något till allmänt 
bruk. För att kortsiktiga projektresultat ska tas till allmänt bruk behöver de leda till 
långsiktiga effekter. För att temporära leaderinsatser ska ge permanent 
landsbygdsutveckling behöver resultaten implementeras och ge hållbara 
strukturella förändringar. Varje projekt för sig kan inte alltid räkna med att leda till 
effekter och innovation, men många tillsammans utgör en samlad insats. 

För att säkerställa innovativitet, ska godkända projekt inom Leader Bohuslän 
uppfylla minst ett av kriterierna nedan: 

Projektet: 

1) Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 
banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område.  

2) Moderniserar traditionella färdigheter och kunskaper. 
3) Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter. 
4) Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala 

behov och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten.   

Förutom att strategin följer en metod för att säkerställa innovativa projekt är 
den innovativ genom att den: 

− Skapar möjligheter för lokala aktörer att med stor frihet utveckla en 
attraktiv och hållbar miljö för boende och verksamma. 

− Har en hög ambitionsnivå vad gäller åldersspridning i LAG-
styrelsen. 

− Främjar ett samarbete mellan lokala, regionala, nationella och 
internationella aktörer.  

− Skapar förutsättningar för unga, utrikesfödda samt projektovana att 
bli delaktiga i områdets utveckling genom flexibla och kreativa 
arbetssätt. 

− Genomförs med hjälp av ett utvecklingsvänligt utvecklingskontor, 
med hög kunskap om projektstyrning mot effekter samt olika typer 
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av stödformer och lokal finansiering, vilket kan leda till att en hög 
grad av projekt lever vidare efter projekttidens slut. 

− Är tillåtande i medvetandet om att en del av de prioriterade 
projekten inte kommer lyckas. 

5.6 Övergripande principer 
De övergripande principerna hållbar utveckling, likabehandling och icke 
diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män, är centrala i Leader 
Bohusläns arbete.  

Hållbar utveckling 
Vår största samhällsutmaning under den kommande perioden är att aktivera vårt 
samhälle för omställning till ett hållbarare levnadssätt. Landsbygden är och ska 
utvecklas som resurs för ett mer resilient samhälle. Den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland fokuserar på just det. Leader Bohusläns 
strategi genomsyras av att delta och gå i framkant i den omställningen. Detta görs 
med de tre perspektiven på hållbarhet, ekonomisk, social och miljömässig. 

Lika behandling och icke-diskriminering  
Leaderområdena som bildar Leader Bohuslän har en tradition av ett 
likabehandlande och icke-diskriminerande arbetssätt. Här kvarstår dock utmaningar 
i att vi har svårt att nå och projektutveckla tillsammans med unga, utrikesfödda och 
kanske även andra grupper. Arbetssättet är inte diskriminerande men processen i 
sig är mycket lättare för de med projektvana, god hantering av skriftlig svenska och 
myndighetshantering. Denna inneboende ”tungroddhet” är något kontoret arbetar 
med att underlätta men förutsättningarna for̈ ”EU’s köksbord” är svåra. Förståelsen 
för och attraktiviteten av Leaders erbjudande är också något som också har viss 
diskriminerande effekt. Paraplyprojekt designade som riktade insatser kan vara en 
väg att hantera dessa utmaningar. 

Jämställdhet 
Inom jämställdhetsområdet har vi lättare att hitta bra balans mellan både LAG-
styrelsemedlemmar, projektägare, förebilder och inom kommunikationsområdet. 
Viss uppmärksamhet bör fästas på kontorsrekryteringar då Leader generellt har en 
tendens att bli kvinnodominerat. Projekten får i uppgift att räkna antalet deltagare 
och involverade av respektive kön så att denna parameter kan följas över tid. 

Områden där de övergripande principerna påverkar eller bör 
påverka  
Framtagandet av strategin har varit så brett som möjligt och försökt få med olika 
synvinklar och grupperingar på bästa sätt. Inspel har kommit från flera workshops 
runt hållbarhet i strategin och de 17 hållbarhetsmålen. Exempelvis har unga 
specifikt uppsökts för att få in deras utvecklingsperspektiv. 
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Målformuleringen där Insatsområde 1 Omställning är riktat mot hållbar 
utveckling men perspektivet genomsyrar även de två andra insatsområdena. 

Urvalskriterier bör användas för att säkerställa hållbarhetsperspektiv i 
projektansökningarna.  

Information till projektsökande både i skrivfasen och efter prioritering. Här ges de 
skrivande förståelse för perspektiven och tips på hur de kan implementera det i 
arbetet.  

Uppföljning av de övergripande principerna kommer att göras vid projektslut för 
att integreras på insatsområdesnivå. På de årliga utvärderingsmötena kommer detta 
att tas upp.  

Kommunikation bör vara jämställd och icke-diskriminerande för att bjuda in fler 
att delta. Kommunikationen kan nyttjas till att attrahera underrepresenterade 
grupper. Kommunikationsarbetet vara strukturerat för att lyfta fram mångfald, 
jämställdhet och hållbarhet. Vilka bilder som visas upp i marknadsföringsmaterial 
och via kanaler kommer vara väl avvägt med dessa principer. 

Utbildning: Organisationen bidrar till ökad jämställdhet och icke-diskriminering 
exempelvis genom att utbilda LAG-styrelsen i normkritik och jämställdhetsarbete. 

Paraplyprojekt eller LAG-ägda projekt kommer göras för unga då de oftast inte 
söker egna leaderprojekt.  

Specialinsatser kan komma att göras genom att samla projektutvecklingsgrupper 
inom vissa områden och målgrupper vi inte lyckats nå. 

Möten kommer i möjligaste mån vara hybridmöten för att möjliggöra för de som 
inte kan eller vill resa. För att minska resandet kommer de flesta LAG-
styrelsemöten framför allt vara digitala.   

6 Organisation 

6.1 Partnerskapet och föreningen 
Partnerskapet för Leader Bohuslän är samverkan mellan det offentliga, den ideella 
sektorn och näringslivet. Från det offentliga deltar 11 kommuner: Strömstad, 
Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö 
samt den södra skärgården som är del av Göteborgs kommun samt Västra 
Götalandsregionen. Det är viktigt att det offentliga är med och delaktiga som 
finansiärer men också som möjliggörare, idégivare och verktyg för att idéer sprids 
och synergier uppfylls. Kommunalförbunden Fyrbodal och Göteborgsregionen är 
viktiga vägar till spridning och samfinansiering. Även länsstyrelsen behöver 
nämnas här då flera insatser tangerar det som Leader Bohuslän vill åstadkomma. 
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Turistrådet Västsverige är en viktig offentlig aktör att vara kopplad till i detta 
sammanhang.  

Den ideella delen består av en stor mängd föreningar med olika syften kopplat till 
lokal utveckling. Det är hembygdsföreningar, ö-råd, idrottsföreningar, 
kulturföreningar, miljö- och naturorganisationer m fl (se bilaga 5 Partnerskapet). 
Dessa organisationer är viktiga mottagare, partners och drivare av projekt och 
insatser. 

Det finns ytterligare en grupp av ideella offentligt stödda aktörer som kan vara 
viktiga samarbetspartners när det kommer till föreningar, strategier och bildande av 
nya företag. Dessa organisationer ingår i det företagsfrämjande systemet eller 
innovationssystemet och representeras av exempelvis Coompanion eller 
Företagarna. Här kan också nämnas Svinesundskommittén som är viktig för 
smidigt och ökat samarbete med Norge. 

De privata aktörerna är egentligen företagen i vårt område. De är del av 
partnerskapet via sina organisationer exempelvis företagarna, 
sjömatsproducenternas branschråd, LRF, turistföretagsföreningar, enskilda 
företagare mm.       

Avsikten är att skapa enkla partnerskapsavtal med ett antal aktörer för att 
formalisera samarbetet. Sådana avtal kommer inkludera löpande 
(årliga/halvårsvisa) dragningar på respektive styrelsemöte för att ajourhålla 
respektive verksamheter. Under kapitel 5.3 beskrivs hur utökade partnerskap är 
tänkta att hanteras.   

6.2 Föreningens styrelse 
Då Leader Bohuslän är en sammanslagning av två Leaderområden innebär 
formerandet av den nya föreningens styrelse en utmaning. 

Local Action Group (LAG) är föreningen vars medlemmar är kommuner, 
organisationer, företag och privatpersoner. De har rösträtt på årsmötet.  

Valberedning 
Valberedningens roll är som i alla föreningar central. En gruppering av 7 
valberedare med olika position och representation geografiskt spritt i samhället 
eftersträvas. En sammankallande håller ihop arbetet. Valberedningen föreslår en 
styrelse med balans mellan kontinuitet, förnyelse, jämställdhet och mångfald. 
Valberedningen efterfrågar kompetens för att säkerställa styrelsens kapacitet. 

Valberedningen kommer utbildas i strategin och delta i formandet av styrelsens 
kompetensprofil. 
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Roll och uppdrag 
LAG-styrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras inom ramen 
för strategin. LAG-styrelsen ska vara en aktiv och transparent grupp och tillföra 
kunskap utifrån sitt kompetensområde och strategin som helhet. LAG-styrelsens 
beslut går inte att överklaga och därför vilar ett stort ansvar på styrelsen att 
besluten är ändamålsenliga och i linje med strategin. LAG-styrelsens ledamöter ska 
vara öppna, tydliga, professionella och objektiva.   

Styrelsen ansvarar för att: 

- Driva verksamheten enligt utvecklingsstrategin 
- Främja lokala aktörers kapacitet att genomföra insatser som uppfyller 

målen 
- Säkerställa att urvalsförfarandet inte är diskriminerande, jävigt, slutet styrt 

av en sektor eller leder till intressekonflikter 
- Arrangera ansökningsomgångar  
- Prioritera insatser, fastställa stödbelopp samt lämna förslag till 

Jordbruksverket 
- Följa upp och utvärdera strategin 

Styrelsens sammansättning 
LAG-styrelsen ska vara representativ utifrån följande kriterier: 

• Ålder 
• Härkomst 
• Juridiskt kön  
• Geografisk spridning i området 
• Sektor (ideell/privat/offentlig) 
• Kompetens inom strategins insatsområden 

För att komplettera kompetensen i LAG-styrelsen kommer ett system med 
adjungerade specialister och referensgrupper att användas för att, där det behövs, 
lyfta in specialistkompetens som ett underlag till beslutsfattandet.     

Antalet ledamöter, ersättare, röstlängd, etc specificeras i separata stadgar men 
baseras på skriven strategi. Stadgarna gäller i detta framför strategin. 

Styrelsen består av representanter från de tre sektorerna: offentlig (O), ideell (I) 
och privat (P) från varje ingående kommun. 11 kommuner med tre representanter 
vardera innebär 33 styrelseledamöter. Ingen sektor får ha mer än 49% av rösterna. 
Fördelningen av ledamöter med rösträtt och ersättare är ännu ej satt utan 
detaljbeskrivs i stadgarna.  

En ordförande och två vice ordföranden kommer väljas från olika sektorer och med 
geografisk spridning i området. Presidiet utgör arbetsutskott (AU) och ett större 
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utskott för strategiska frågor kan utses. AU har den löpande kontakten med 
kontoret och hanterar arbetsgivaransvaret. 

Styrelsens arbetssätt 
Arbetsgrupper kopplade till insatsområdena, hållbarhet, utvärdering, 
övergripande principerna eller ungdomar och andra målgrupper kan utses för att 
styra specifika insatser mot strategins mål.  

Styrelsen kommer använda blandade beredningsgrupper så att projekten har ett 
antal styrelseledamöter som är väl insatta när de kommer upp till prioritering. 
Beredningsgrupperna kommer förbereda respektive prioriteringsbeslut. 

Styrelsen träffas vid flexibla möten två gånger per år för uppföljning, utvärdering 
och utveckling. Utöver dessa blir det fyra troligtvis digitala beslutsmöten på 
kvällstid då projekt prioriteras. I perioder av många ansökningar sätts extra 
beslutsmöten in istället för att förlänga befintliga möten. På de två 
utvecklingsmötena avsätts tid och resurser för diskussioner, utbyten, nätverkande 
och sammansvetsning av LAG-styrelsen. 

Lärande organisation: Varje styrelsemoẗe kommer också ha en kortare (ca 15’) 
utbildningspunkt för att hålla styrelsen ajour med olika begrepp och 
utvecklingsområden så som effekter, EU-policy, ungdomsperspektiv, jämställdhet 
m fl. 

Kommunikation 
Styrelseledamöternas nätverk kommer inventeras vid tillsättning och en lista av de 
som respektive ledamot förväntas kommunicera med etableras.  Ledamöterna har i 
uppdrag att kommunicera styrelsebeslut och rapporter med sitt nätverk. De 
kommer ha viss tid avsatt för denna kommunikation.    

Projektkontakt: Styrelseledamöter kommer möta pågående projekt för att behålla 
kontakten med projekten och behålla det ömsesidiga intresset.  

6.3 Drift – den operativa verksamheten 
Leader Bohuslän kommer karakteriseras av närvaro, underifrånperspektiv, digital 
effektivitet, automatisering och innovativitet. 

Mycket i kontorets arbete är repetitivt men på ett komplext sätt. Det innebär många 
deadlines, administrativa och kommunikativa uppgifter som följer respektive 
projekts cykel. För att underlätta detta arbete och uppföljningen av det kommer 
många uppgifter automatiseras med flöden och påminnelser och automatik för att 
minimera administration och ge utrymme åt verksamhetsutveckling. 

Digitaliseringen kommer vara så extensiv som möjligt och endast enstaka 
dokument och avtal kommer finnas fysiskt för arkivering. Arbetet kommer att ske 
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med flexibla kontor kompletterade med löpande rutiner för närvaro och 
mobilisering i kommunerna på kommunhus, företagsarenor och andra centrala 
platser. Målsättningen för närvaron är åtminstone månatlig i respektive kommun 
(en kontakt tas då också med kontaktpersonen på kommunen). Kontoret kommer 
sammanstråla fysiskt minst några gånger per månad då på plats i kommunerna inte 
minst för att förstärka teamkänslan. Rutiner för detta beskrivs i ett 
verksamhetsdokument som uppdateras löpande.  

Resor och flexibla kontor i kombination med digitala möten kommer öka den 
upplevda närvaron av Leader. Kombination av resor med telefon- eller 
distansavstämningar samt förankring kommer vara en naturlig del i arbetssättet.    

Kontoret kommer vara ett utvecklingskontor som förmedlar och agerar på 
utvecklingsmöjligheter i nätverken även utanför leaderprogrammet. Det innebär att 
man kommer understödja möjligheterna för initiativ som inte är lämpliga att 
finansiera med leadermedel eller som kan utvecklas vidare efter en leaderinsats. 
Detta arbete kommer göras i nära samverkan med partnerskapet. Samtidigt 
kommer kontoret driva ett antal LAG-styrelseägda projekt som möjliggör insatser 
som understödjer uppfyllandet av utvecklingsstrategin. Det kan vara 
transnationella, investeringsförberedande, nätverks-, paraply-, finansierings- eller 
ungdomsprojekt. Möjligheten finns också för LAG att äga icke leaderfinansierade 
projekt.  

Den skattade (vår 2021) budgeten för området kommer möjliggöra ca 3 
heltidsstjänster. I kombination med ett antal LAG-ägda projekt kommer kontoret 
försöka fördela detta på 3-6 tjänster vilket möjliggör fler personer att bära, 
förmedla och informera på fler platser. Styrelseledamöterna är också viktiga att 
involvera här. Funktionerna som kommer besättas är verksamhetsledning, 
projekthandläggning, projektutveckling, ekonomi, administration och 
kommunikation. Vissa av dessa funktioner kan komma att utföras som extern tjänst 
eventuellt i samverkan med andra leaderområden. 

Effektivitet kommer vara ett ledord där strikta enkla rutiner med väl fördelat ansvar 
och delegation kommer ta bort tidsslöserier. Går det att göra direkt ska det göras. 
Kontroll och status på respektive process och projekt kommer automatiskt 
uppdateras i det gemensamma verksamhetssystemet. Det kommer också göra 
kontoret mindre sårbart då fler kommer ha insikt och kunna täcka upp vid 
eventuella sjukskrivningar, arbetsbyten eller extraordinära händelser.   

7 Uppföljning och utvärdering 
Årligen (april/maj) kommer en digital enkät skickas till styrelsen, projektägare, 
partners och finansiärer. Enkäten sammanställs av kontoret, skickas ut till styrelsen 
som har den som ett av underlagen för det årliga utvärderingsmötet. Frågorna 
hanterar måluppfyllelse, arbetssätt, effekter, samt ett antal justerbara frågor runt 
exempelvis varumärke, övergripande principer och kommunikation.  
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Vid mötet bestäms vilken justering av riktningen för arbete som behöver göras. 
Metoden är utprövad i samarbetsprojektet Lärande och Innovation. 

   

Figur Utvärderingscykel för Leader Bohuslän 

Mot slutet av perioden görs en utvärdering av resultat, mervärden och effekter. 
Effektutvärderingen görs endast på de avslutade projekten. Under nuvarande period 
har Leader Bohuskust gjort en sådan utvärdering med hjälp av två studenter från 
Sveriges Lantbruksuniversitet samt med stöd av Lärande och Innovationsprojektet 
och Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad med goda resultat. 

Beviljade projekt ska uppmanas att planera för att delta på ett visst antal 
workshopar och nätverksmöten samt att de kommer få utvärderingsfrågor även 
efter projektslut.  

Vid behov kommer även strategin revideras efter beslut på utvärderingsmötet.  

Utvärderingscykeln harmonierar med tanken om en lärande organisation som kan 
arbeta med kontinuerlig förbättring och följa utvecklingen av sitt arbete. 

Den årliga utvärderingen inklusive inriktningsjustering kommer kommuniceras 
med främst partnerskapet men också förmedlas i sammanfattad form för 
allmänheten på hemsidan. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/760
2022-08-29

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Rivning av hamnkontoret på Lilla Strandvägen 5, Stenung 16:1 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att riva hamnkontoret på Lilla Strandvägen 5, Stenung 16:1. 
Finansiering sker inom ram. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att hamnkontoret på Lilla Strandvägen 5 rivs. Byggnaden ägs och 
förvaltas av Stenungsunds kommun men används inte idag då byggnaden är i så dåligt skick 
att den behöver rivas. Rivningskostnaden beräknas uppgå till ca 200 tkr och finansieras via 
ram.    
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att hamnkontoret på Lilla Strandvägen 5 rivs.  
 
Byggnaden ägs och förvaltas av Stenungsunds kommun men används inte idag då byggnaden 
är i så dåligt skick att den behöver rivas. 
 
Kontoret stängdes i början av år 2020 av skyddsombud efter skyddsrond pga. undermålig 
arbetsmiljö. Havsvatten tränger in i husets trossbotten vid högvatten. Skador i huset orsakar 
osund arbetsmiljö.  
 
Sedan mars 2020 hyrs tillfälliga ersättningslokaler in på Ängsvägen 5, vilka används som 
reception, kontor, lunchrum och omklädningsrum. Lokalen är dock uppsagd och verksamhet 
kommer att bedrivas från Stenungsund Arena från våren 2023.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En rivning av det gamla hamnkontoret är utifrån ett ekonomiskt perspektiv fördelaktigt. 
Byggnaderna bör rivas snarast då det åtgår viss personell resurs för tillsyn. Rivningskostnaden 
beräknas uppgå till ca 200 tkr och finansieras via ram.    
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser rivning av en fastighet och har ingen direkt påverkan på barn. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-29 
Bilaga 1 Karta Lilla Strandvägen 5, Stenung 16:1 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
peter.jansson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/129
2022-08-19

 
Erika Öhrn Till kommunstyrelsen 
Kommunarkivarie 
 
 
Dokumenthanteringsplan för sektorsgemensamma delar, sektor 
stödfunktioner och sektor samhällsbyggnad 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplanen för sektorsgemensamma delar, 
sektor stödfunktioner och sektor samhällsbyggnad i de delar som kommunstyrelsen ansvarar 
för. 

Kommunstyrelsen beslutar att gallringsfristerna får tillämpas retroaktivt från och med år 1997.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Stenungsunds kommuns arkivreglemente (KF 2021-04-15 § 78) ska varje 
myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens allmänna handlingar och hur dessa 
hanteras.  
 
Dokumenthanteringsplanerna i Stenungsunds kommun har i sin helhet omarbetats och 
redovisas i en gemensam ny framtagen mall per sektor. Förvaltningen har även utarbetat en 
sektorsgemensam plan som beskriver handlingar som förekommer i alla kommunens sektorer. 
 
Kommunstyrelsen föreslås att anta dokumenthanteringsplanen för sektorsgemensamma delar, 
sektor stödfunktioner och sektor samhällsbyggnad i de delar som kommunstyrelsen ansvarar 
för samt besluta att gallringsfristerna i planerna får tillämpas retroaktivt från och med 1997 
och framåt.  

 
Beskrivning av ärendet 
I enlighet med Stenungsunds kommuns arkivreglemente (KF 2021-04-15 § 78) ska varje 
myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens allmänna handlingar och hur dessa 
hanteras. En sådan plan benämns dokumenthanteringsplan och har som syfte att ge 
kommunens medarbetare en överblick av informationsflödet och underlättar planeringen av 
administrativa rutiner. Planen ger även allmänheten insyn och förenklar möjligheten att ta del 
av allmänna handlingar. 
 
Planen innehåller anvisningar om sortering, förvaring och gallring. För att en förvaltning ska 
kunna gallra (förstöra/slänga) allmänna handlingar, måste det finnas ett formellt beslut. En 
dokumenthanteringsplan utgör ett sådant beslut.  
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Dokumenthanteringsplanerna i Stenungsunds kommun har i sin helhet setts över och 
omarbetats. Detta med anledning av att det finns ett behov av att kunna redovisa kommunens 
handlingar på ett mer likartat, övergripande sätt samt att många av de hanteringsanvisningarna 
i de nuvarande planerna har blivit inaktuella. De tidigare dokumenthanteringsplanerna i 
kommunen har upprättats på funktions- och enhetsnivå och har presenterats särskilda i olika 
typer av redovisningsmallar. För vissa verksamhetsområden har dokumenthanteringsplan 
saknats helt. 
  
De nya dokumenthanteringsplanerna presenteras i en enhetlig mall sektorsvis. Det har även 
tagits fram en sektorsgemensam del som innehåller anvisningar för handlingar som 
förekommer i varje sektor, exempelvis projekthandlingar, avtal och remisser.  
 
Översynen och utarbetandet av de nya dokumenthanteringsplanerna har gjort i samarbete med 
en eller flera representanter från kommunens olika funktioner/enheter och kommunens 
arkivarie. 
 
I dokumenthanteringsplanen för sektorsgemensamma delar samt sektor stödfunktioner ingår 
verksamhetsområden med handlingar som uppkommer i kommunens alla olika nämnders 
myndighetsutövning, däribland exempelvis sammansträdesdokumentation, styrdokument. I 
sektor stödfunktioner och sektor samhällsbyggnads dokumenthanteringsplaner finns även 
verksamhetsspecifika områden som de olika nämnderna är ensam ansvarig för.  
 
Kommunstyrelsen föreslås att anta dokumenthanteringsplanerna för sektorsgemensamma 
delar, sektor stödfunktioner och sektor samhällsbyggnad i de delar som kommunstyrelsen 
ansvarar för. Dessa delar är följande:  
 
Sektorsgemensam och sektor stödfunktioner 
1. Sektorsgemensamma delar, 2.1.1 Dataskydd, 2.1.2 Skydd och säkerhet, 2.1.3 Folkhälsa, 
2.2.1 Politisk administration, 2.2.2 Diarieföring, dokumenthantering och arkiv, 2.2.3 Juridisk 
rådgivning samt 2.2.5 Skadestånd och försäkringsfrågor, 2.3 Digitalisering, 2.4 
Kommunikation, 2.5 Personal, 2.6 Ekonomi, 2.7 Service.  
 
Sektor samhällsbyggnad 
1. Strategi och samordning, 2. Exploatering, 3. Infrastruktur 
  
Gallringsfristerna i dokumenthanteringsplanen föreslås gälla retroaktivt från och med år 1997, 
då kommunens nuvarande nämndorganisation bildades. Det retroaktiva gallringsbeslutet ger 
verksamheterna en möjlighet till, men ställer inte krav på, gallring bland äldre handlingar 
inom respektive ansvarsområden. Orsaken till att fristerna föreslås gälla retroaktivt är på 
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grund av att det saknas hanteringsanvisningar för många handlingstyper som uppkommit i 
verksamheterna genom åren. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En dokumenthanteringsplan bidrar till en god offentlighetsstruktur bland kommunens 
allmänna handlingar. Detta främjar insyn i den kommunala verksamheten som är viktig för 
alla medborgare. 
 
Juridiska bedömningar 
Valet av gallringsfrister i dokumenthanteringsplanen har haft sin utgångspunkt i Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) och Riksarkivet serie för gallringsråd ”Bevara och gallra” 
samt har hänsyn tagits tills datalagstiftningen och annan speciallagstiftning för respektive 
verksamhetsområde. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-19 
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 Inledning 

Syfte 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras inom Stenungsunds kommuns förvaltning. I planen ges 
anvisningar om hur handlingarna ska förvaras, sorteras och huruvida de ska bevaras (arkiveras för framtiden) eller gallras (förstöras). Dokumenthanteringsplanen 
ska ses som ett verktyg för de tjänstepersoner som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av myndighetens allmänna 
handlingar. 

Beslut om dokumenthanteringsplan  
I enligt Stenungsunds arkivreglemente 2021-04-15 § 78 ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan, som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras. Varje myndighet beslutar om gallring av handlingar i sitt arkiv. Arkivmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får besluta om en gallringsplan 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

I planens sektorsgemensamma delar samt delar för sektor stödfunktioner ingår verksamhetsområden med handlingar som uppkommer i kommunens alla olika 
nämnders myndighetsutövning, exempelvis sammansträdesdokumentation och styrdokument. I sektor stödfunktioners dokumenthanteringsplan finns även 
verksamhetsspecifika områden, som olika nämnderna är ensamt ansvariga för. Exempelvis är tekniska myndighetsnämnden ansvarig för de handlingar som 
uppkommer vid hantering av serveringstillstånd. 
 
För respektive handlingstyp i dokumenthanteringsplanen finns det angivet vilken eller vilka nämnder som är ansvariga för handlingen. Nämnderna förkortas 
följande i detta dokument: Kommunstyrelsen = KS, Tekniska myndighetsnämnden = TMN, Sociala myndighetsnämnden = SMN, Överförmyndarnämnden = 
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ÖFN, Revisionen = REV och Valnämnden = VN. Här nedan redovisas även en sammanfattning av vilka avsnitt i dokumenthanteringsplanen nämnderna är 
ansvariga för: 

 KS TMN SMN ÖFN REV VN 
1 Sektorsgemensam delar 
Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse 

x      

1.2 Allmän administration x x x x x x 
1.3 Verksamhetsstyrning 
1.3.1 Vägledande- och styrande dokument x delar  

av 
delar 

av 
delar 

av 
delar 

av 
delar 

av 
1.3.2 Planera, redovisa och följa upp 
verksamheten 

x delar 
av 

delar 
av 

delar 
av 

delar 
av 

delar 
av 

1.3.3 Samverkan med fackliga organisationer x      
1.4 Remisser och yttrande x x x x x x 
1.5 Tillsyn och granskning x x x x x x 
1.6 Insyn och påverkan x x x x x x 
1.7 Projekt och samverkan x      
2 Sektor stödfunktioner       
2.1 Specialister 
2.1.1 Dataskydd x x x x x x 
2.1.2 Skydd och säkerhet x delar 

av 
delar 

av 
delar 

av 
delar 

av 
delar 

av 
2.1.3 Folkhälsa x      
2.1.4 Revisionen     x  
2.2 Administrativa funktionen 
2.2.1 Politisk administration x x x x x x 
2.2.2 Diarieföring, dokumenthantering och 
arkiv 

x x x x x x 

2.2.3 Juridisk rådgivning x x x x x x 
2.2.5 Skadestånd och försäkringsfrågor x      
2.2.4 Överförmyndarenheten    x   
2.2.6 Valadministration      x 
2.2.7 Serveringstillstånd  x     
2.2.8 Tillstånd av försäljning av öl, tobak samt 
liknade produkter 

 x     

2.2.9 Lotteritillstånd  x     
2.3 Digitalisering x      
2.4 Kommunikation x      
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2.5 Personal x      
2.6 Ekonomi x      
2.7 Service x      

 
 

Gallringsbeslutet gäller retroaktivt från och med år 1997. Det retroaktiva gallringsbeslutet ger verksamheterna en möjlighet till, men ställer inte krav på, gallring 
bland äldre handlingar inom respektive ansvarsområden. Vid oklarheter kontaktas administrativa funktionen, kansli. 

Begrepp 
Handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller 

information av något slag. Det kan vara ett papper med 
text, men också en datafil, en databas, sms, ljudinspelning 
eller ett fotografi osv. 

Allmän handling Handling som är förvarad hos myndighet och är att anse 
som inkommen eller upprättad hos myndighet. Allmänna 
handlingar kan vara offentliga om de inte innehåller några 
sekretessbelagda (konfidentiella) uppgifter enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bevara Innebär att handlingen bevaras för all framtid. 
Gallra Innebär att man slänger/förstör handlingen. 
Gallringsfrist Gallringsfrist är den tid dokumentet ska sparas innan det 

gallras. 
Gallras vid inaktualitet Handlingen ska gallras efter bedömningen att den inte 

längre behövs i verksamheten. Bedömning görs av 
ansvarig handläggare. 

Närarkiv Arkivlokal ute i verksamheten i nära anslutning till 
arbetsplatsen. 

Diarieföring/registrering Upprätta förteckning över myndighetens allmänna 
handlingar. 

Systematisk förvaring Strukturerad ordning (ej diarieförd) t. ex kronologiskt, i 
nummerordning, alfabetiskt eller efter ett objektsnamn. 

Gallring  
Gallra innebär förstörande av handlingar i ett myndighetsarkiv. Avsikten med gallring är att begränsa tillväxten av allmänna handlingarna för att möjliggöra ett 
bevarande av de viktigaste handlingarna för framtiden. Gallring får endast ske i enlighet med anvisningarna i dokumenthanteringsplanen. Om en handling inte 
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finns med i planen ska den bevaras till dess att ett gallringsbeslut fattats. Vid osäkerhet kring vad som gäller kring hanteringen av en viss handling kontaktas 
administrativa funktionen, kansliet. 
 
Gallringsfrist innebär den tidsperiod som ska passera innan gallringsbara handlingar får gallras och anges i ett visst antal månader eller år. Hur många år som 
gäller för respektive gallringsfrist avgörs bland annat av verksamhetens behov, eventuella preskriptionstider och revisionskrav. Om en handling exempelvis har 
inkommit till kommunen 2022 och har en gallringsfrist på 2 år, innebär det i praktiken att denna handling kan gallras 2025, det vill säga att två hela kalenderår 
måste ha passerat efter det år då handlingen inkommit eller upprättats. 
 
Gallras ”vid inaktualitet” innebär att handlingen kan gallras när den inte längre har någon betydelse för verksamheten eller har någon betydelse av rättslig 
synpunkt. Det är ansvarig handläggare som gör bedömningen.  
 
När gallringsfristen för en handlingstyp har löpt ut ska gallringen verkställas. Det händer att handlingar som ska gallras finns både på papper och i ett 
verksamhetssystem. Då ska gallringen ske av såväl pappersburen som digital handling. 
 
Gallring ska ske under kontroll. Handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller integritetskänsliga uppgifter ska alltid strimlas i dokumentförstörare eller 
slängas i specifikt utsett sekretesskärl. 

Ersättningsskanning (gallring efter skanning) 
Det finns generellt fattade beslut om ersättningsskanning i kommunen, dvs. beslut som gör det möjligt att förstöra pappersoriginalet efter att de har skannats för 
fortsatt lagring digitalt. I Riktlinjer och förutsättningar för ersättningsskanning i Stenungsunds kommun beskrivs i vilka fall detta får tillämpas. För att en 
verksamhet ska kunna gallra sina handlingar efter skanning ska först en rutin tas fram i samråd med administrativa funktionen, kansli.   

Gallring av loggar 
Loggar avser förteckningar över händelser, som är noterade i den ordning de inträffar. Loggning sker vid Internet- och systemanvändning och syftet med att 
logga är ofta för att drift och förvaltning ska kunna finna orsaken till uppkomna fel. Loggar kan även användas för att kontrollera att en användare av system 
följer användarinstruktioner och för att kunna utreda missbruk. De flesta loggar är av tillfällig och ringa betydelse kan därför gallras vid inaktualitet. (Se vidare 
avsnitt 1.1 Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse). Registrering av loggar som hör till verksamhetssystemen ska i regel bevaras i fem år (se 
avsnitt 2.4 Digitalisering) om inga andra beslut har tagits för ett visst system.  

Förvaring, sortering och diarieföring/registrering  
Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som skyddar handlingen mot obehörig åtkomst och skada. 
Tillgång till digitala handlingar regleras bl. a genom behörighetsnivåer och loggfunktioner, som anpassas efter handlingarnas innehåll. Motsvarande skydd för 
pappershandlingar uppnås genom förvaring i brand- och stöldsäkra arkivlokaler eller -skåp. Respektive verksamhet är ansvarig för att det egna beståndet av 
allmänna handlingar hanteras på ett rättssäkert sätt.  
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Grundregeln är att allmänna handlingar ska registreras (diarieföras), under förutsättning att de inte är av ringa betydelse för verksamheten. För handlingar som 
berörs av sekretess finns ett absolut krav om registrering (med undantag från de handlingar som finns med i Offentlighets- och sekretessförordnings undantag från 
registreringskravet, till exempel patientjournaler och fakturor). Övriga allmänna handlingar som inte registreras måste hållas ordnade, så att de lätt ska kunna 
sökas fram vid begäran.  
 
Offentliga allmänna handlingar av tillfällig eller och ringa betydelse för verksamheten (ex. reklam, handlingar för kännedom som ej tillhör ett ärende, cirkulär, 
rutinmässig korrespondens m m) behöver inte registreras, eller hållas ordnade. (Läs mer under avsnitt 1.1 Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse.) 
 
Diarium, verksamhetssystem. 
 
Digitala handlingar som registreras i diarieföringssystem eller verksamhetssystem ska hållas ordnade efter diarienummer eller aktvis (exempel i personakt).  
Originalpappershandlingar som ska registreras ska spegla ordningen i systemet och ska förvaras samlat i närarkiv, eller låst skåp hos ansvarig verksamhet. 
Registrerade pappershandlingar i Evolution ska förvaras i närarkiv, kansli 1:a våningen 2:a flygeln. 
 
Hållas ordnade på annat vis 
 
Allmänna handlingar som inte registreras ska hållas ordnade på annat vis dvs. systematiskt. Det kan innebära att handlingarna exempelvis är sorterade 
kronologiskt, nummerordning, alfabetiskt, efter ämne eller efter ett objektsnamn.  
 
Pappershandlingar som hålls ordnade på annat vis ska förvaras samlat i närarkiv, eller i låst skåp hos ansvarig verksamhet. 
 
För digitala allmänna handlingar och övrig digital information (arbetsmaterial, utkast samt övriga handlingar som ej kategoriseras som allmänna handlingar) som 
kommunen hanterar tillhandahålls olika lagringsytor som är olika lämpade för olika typer av information. Nedanför kommer en kortfattad beskrivning av 
lagringsytorna.  
 
Gemensam filarea 
”Gemensam filarea” finns i utforskaren/Den här datorn och lämpar sig för lagring av en stor del av de allmänna handlingar som inte registreras i 
verksamhetssystem samt övrig information av verksamhetskritisk karaktär. Informationen som lagras på ytan säkerhetskopieras automatiskt och lagras på 
SOLTAKs lagringsdiskar. På denna yta hanteras både allmänna handlingar och icke allmänna handlingar och det är viktigt för verksamheten att hålla sär detta. 
Arbetsmaterial och dylikt ska kontinuerligt rensas ut när det inte längre behövs.  
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Personliga kataloger, OneDrive, Teams 
Den personliga mappen finns i utforskaren/Den här datorn och i den får endast lagring av personligt arbetsmaterial ske.  

Onedrive lämpar sig för delning och samarbete runt gemensam information/filer där det är möjligt att dela information med kollegor. I OneDrive finns också 
användarens personliga skrivbord. 

Teams lämpar sig för delning och samarbete runt gemensam information/filer. Här får arbetsmaterial lagras samt allmänna handlingar med kort gallringsfrist 
såsom APT och övriga mötesanteckningar från arbetsgrupper och liknade.  
 
Ett Team i Teams gallras efter 365 dagars inaktivitet. Ägaren till teamet får en påminnelse 14 dagar innan teamet gallras.  
 
C-disk 
Lagring av information på C-disken bör undvikas helt. Information som lagras på denna yta raderas i samband med ominstallationer och uppdateringar, då det 
inte sker någon säkerhetskopiering av informationen. Vid eventuell stöld av datorn riskerar informationen röjas till obehörig. 
 
E-post, OS-ticket, SMS andra digitala meddelanden 
Allmänna handlingar som inkommit eller skickats ut via e-post, OS-ticket, SMS, telefonsvarare, sociala medier eller liknande och som inte är av tillfällig eller 
ringa betydelse, ska omgående tas om hand. De ska antingen registreras i diarieföringssystemet Evolution, i ett verksamhetssystem eller hållas ordnat på ett annat 
sätt. Ett SMS, ett meddelande i telefonsvarare eller i sociala medier kan tas hand om genom en tjänsteanteckning eller en skärmdump. Efter att ett meddelande har 
tagits om hand får de kvarvarade meddelandet där de först kom in eller upprättades gallras. Detta innebär att ett E-postmeddelande exempelvis får raderas i E-
postinkorgen efter att det har registrerats i Evolution.  
 
Intranät 
Intranätet är en yta för publicering av dokument. Detta innebär att handlingar som verksamheten hanterar behöver även sparas på en annan yta.  

Läsanvisningar  

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 
Dokumenthanteringsplanen inleds med en sektorsgemensam del. Denna del ska kommunens fyra sektorer följa så länge det inte finns specifika anvisningar för en 
viss typ av handling under respektive sektors dokumenthanteringsplan. Den sektorsgemensamma delen inleds med anvisningar för så kallade handlingar av 
”tillfällig och ringa” betydelse och följs sedan av allmän administration, verksamhetsstyrning, remisser och yttrande, tillsyn och granskning samt projekt och 
samordning.  
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I sektor stödfunktioners dokumenthanteringsplan presenteras sektor stödfunktioners handlingar utifrån respektive funktion: specialister, administrativa 
funktionen, digitaliseringsfunktionen, kommunikation, personalfunktionen, ekonomifunktionen och servicefunktionen. En stor del av sektorns verksamhet går ut 
på att vara ett stöd för att de andra sektorerna ska kunna bedriva kommunens kärnverksamhet, som omfattar bland annat skola, vård- och omsorg och 
samhällsplanering.  Stödet är exempelvis i form av administrering av personal, ekonomi, IT-stöd och kommunikation. Handlingstyper som uppkommer i sektor 
stödfunktioners dokumenthanteringsplan kan även lokalt uppkomma i verksamheterna i de olika sektorerna. Exempelvis hanterar verksamheterna lokalt viss 
ekonomi- och personaladministration, så som fakturor, medarbetarsamtal, spontanökningar osv. Anvisningarna om gallringsfrist i sektor stödfunktioners 
dokumenthanteringsplan över sådana handlingstyper ska tillämpas av alla verksamheter, så länge det inte finns någon specifik anvisning i den egna 
verksamhetens dokumenthanteringsplan. 

Kolumnförklaringar 
 
Handlingstyp: Vilken sorts handling en specifik hantering rör, exempelvis riktlinje, beslut. 
 
Förvaring: Var handlingen förvaras, kan antingen vara digitalt och/eller fysiskt (på papper). 
 
Sortering: Vilken ordning handlingarna står i, till exempel diarienummer, personnummer, kronologisk, systematiskt (sorterat efter ex. ämne). 
 
Bevaras/gallras: Om handlingen ska bevaras eller om den ska gallras (slängas/förstöras) och i så fall när den ska gallras.  
 
Anmärkning: Ytterligare information som är viktig vid hanteringen av en viss handling.  
 
Nämnd: Vilken/vilka nämnder som ansvarar för handlingstypen. Om rutan är tom avses samtliga nämnder.  
 

Lista över förkortningar och förklaringar 
 
KF - Kommunfullmäktige 
KS - Kommunstyrelsen 
TMN - Tekniska myndighetsnämnden 
SMN - Sociala myndighetsnämnden 
ÖFN - Överförmyndarnämnden 
VN - Valnämnd 
REV - Revision 
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1 Sektorsgemensamma delar  

 1.1 Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
 
Inledning  
 
Gallringsplanen omfattar handlingar med tillfällig eller ringa betydelse, som exempelvis kan vara handlingar som inkommit för kännedom, kopior, dubbletter, 
elektroniska spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning, filer som konverteras till nya format. etc. Gallringsplanen presenteras nedan i 
två delar: Del A: Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse: Del B: Handlingar som är av tillfällig 
betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare eller genom att handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar.  
Gallringsplanen gäller inte om det framgår andra regler om bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i form av ett annat beslut som har tagits av 
myndigheten, exempelvis i form av en dokumenthanteringsplan.  
 
Gallring vid inaktualitet  
 
Gallring vid inaktualitet innebär att ansvarig handläggare själv bedömer när handlingen kan gallras. Handlingar får dock inte gallras förrän:  
 
• föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har utförts,  
• tidsfrist för revision och preskription har gått ut och,  
• betydelsen för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt i övrigt från rättslig synpunkt har upphört 
 
 
Del A: Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse: 
 
 
Tillämpning  
Gallring av handlingar som genom sitt informationsinnehåll, sin funktion eller i sitt specifika sammanhang är av tillfällig eller ringa betydelse får ske enligt 3 
§ arkivlagen (1990:782), under förutsättning att gallringen kan ske utan att påverka: 

 

• rätten att ta del av allmänna handlingar 
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
• forskningens behov. 
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Handlingar Exempel Anmärkning 

Förfrågningar, svar och 
meddelanden samt 
korrespondens av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär  
 
 

• Förfrågningar om allmän 
information, öppettider, 
blanketter m.m. 
 

 

Handlingar som inkommit för 
kännedom 

• Reklam  
• Cirkulär 
• Nyhetsbrev  
• Mötesanteckningar och 
liknande. 
• Meddelande för att bara 
informera 
 

Får gallras under förutsättning 
att de inte påförts någon 
tjänsteanteckning och inte 
föranleder mer än en ringa 
åtgärd eller tillför sakuppgift i 
ett ärende. 

Handlingar som uppkommer 
vid efterfrågan om kopia på 
handlingar  
 
 

• Inkommande meddelande, 
tjänsteanteckningar över 
begäran om kopia på handling 
• Svarsbrev, e-postmeddelande 
med svar angående begäran  
 

Under förutsättning att 
handlingarna 
lämnats ut i sin helhet.  

 

Inkomna handlingar som inte 
berör myndighetens 
verksamhetsområde, eller som 
är meningslösa eller 
obegripliga  

• Skräppost ”SPAM” 
• Obegripliga och/eller oläsliga 
inkomna handlingar 
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 •E-postmeddelande med 
bifogade filer som ej går att 
öppna  
• Förfrågningar eller 
meddelande som inte berör 
kommunens verksamhet  

Handlingar som endast 
tillkommit för kontroll av 
försändelse  

 

 

• Inlämningskvitto 
• Frakt- och följesedlar  
• Kvittensböcker för post 
• Mottagningsbevis/ 
Delgivningskvitto 
 

Gallras under förutsättning att 
de inte används som 
verifikation eller behövs ur 
rättslig synpunkt.  
 
Mottagningsbevis/ 
Delgivningskvitto kan behövas 
sparas längre ur rättslig 
synpunkt. 
 

Beställnings- och 
bokningshandlingar 

 

• Beställningar, bekräftelser 
och avbeställningar 
/kurser/hotell/resor 
•Beställningsärenden, 
supportärenden, IT-teletjänster, 
• Lokalbokningar 
• Transportbeställningar 

Gallras under förutsättning att 
de inte används som 
verifikation eller behövs ur 
rättslig synpunkt.  
 

Handlingar rörande möten, 
kurser, konferenser osv.  
 

• Kallelser, dagordningar, 
kursinbjudningar 
• Anmälningar till externa och 
interna kurser, konferenser och 
dylikt 
• Bekräftelser om deltagare 
• Deltagarförteckningar   
• Underlag/presentationer  
• Inspelningar från telefon- och 
webbmöten 
• Anteckningar från vissa 
interna möten  

Denna typ av handlingar kan 
vid vissa tillfällen värderas ha 
ett högre informationsvärde av 
verksamheten och kan då 
bevaras under en längre tid 
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Handlingar som utgjort 
underlag för myndighetens 
interna planering och 
verksamhetsredovisning 
 

 
 

 

Får gallras när sammanställning 
eller annan bearbetning har 
gjorts, under förutsättning att 
handlingarna inte heller i övrigt 
har någon funktion. 
 

Utskrifter  Utskrifter som görs från 
exempelvis ett 
verksamhetssystem för att 
underlätta arbetet 
 

Handlingar som har hamnat 
utanför sin kontext eller som 
på annat sätt förlorat sin 
betydelse 

• Bilagor utan sitt 
huvuddokument 
• Handlingar där nödvändiga 
metadata (uppgifter) saknas. 

Gallras efter noggrann 
efterforskning och 
bedömningen att informationen 
tappat sitt värde. 

Kopior, dubbletter  • Flera exemplar av 
årsredovisningar 

• Kopior som delas på intranät, 
projektplatser, till kollegor 

• Kopior som upprättas för att 
spridas så som vid begäran om 
allmän handling 

 

Ett arkivexemplar ska finnas 
hos myndigheten med samma 
innehåll  
 
Kopior, dubbletter kan gallras 
när de inte behövs längre. 
Kopior som upprättas vid 
utskick kan gallras i samband 
när de skickats iväg eller när det 
har kontrollerats att de har 
kommit fram. 
 

Handlingar i syfte att sprida 
kortfattad och rutinartad 
information 

• Meddelanden på 
anslagstavlor 
• Interna informationsbrev 
• Kortfattad och rutinartad 
information på interna och 
externa webbsidor, sociala 
medier eller motsvarande  
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Uppgifter och register • Fält i databaser/system som 
inte tillför något i sak eller är 
av vikt för verksamheten  
· Semesterlistor, telefonlistor, 
adresslistor etc. 
•Förteckningar över licenser, 
IP-adresser och dylikt 
• Samtalslista, lista över 
mottagare av sms, mms m.m 
• Epostlista, lista in inkorg över 
E-postmeddelande 
• Övriga register av tillfällig 
betydelse 

Uppgifter kan gallras i samband 
med revidering, uppdatering. 
 
E-postlista gallras i samband 
med att E-postmeddelanden 
rensas i inkorg. 

Användarkonton, 
användaruppgifter 

• AD-konton 
 - för hantering av användare, 
åtkomst till dator, intranät, 
kataloger, e-post, passersystem 
m.m. 

• Användarkonton i IT-system 
• E-postkonton 
  
 

Får gallras vid inaktualitet efter 
avslutat anställningen eller 
uppdragets avslutning,  
under förutsättning att 
uppgifterna inte har betydelse 
för tolkning av händelseloggar i 
system som ska bevaras under 
längre tid. 

Digitala filer med anledning 
av dator, internet- eller 
intranätsanvändning 
 

• Cookie- och temporärfiler 
• Globalfiler  
• Historikfiler 
• Formulärdata 
• Lösenord 
• Elektroniska spår som visar 
på intrång, virus och dylikt 
 
 
 
 

Kan gallras under förutsättning 
att de inte behövs ur rättslig 
synpunkt. 
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Loggfiler •Applikationsloggar 
•Systemloggar 
•Säkerhetsloggar  
•Trafikloggar för e-post och 
fax 
• Köloggar, skrivarloggar för 
skrivare 
• Frankeringsloggar 
m.m. 

Kan gallras under förutsättning 
att de inte behövs ur rättslig 
synpunkt 
 
Gallringsfrister för olika  
loggar som uppkommer i  
olika IT-system kan skiljas åt  
beroende vilken information  
systemet lagrar. 
Systemförvaltare eller annan  
ansvarig gör en bedömning  
hur länge loggar ska sparas. 
 

 
 
 
Del B: Handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare eller genom att 
handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar: 
Tillämpning  
Handlingar som har tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare, eller genom att de har ersatts av nya handlingar, får gallras. 
Förutsättningen för att ursprungsmedia får gallras är att de kan ske utan eller med endast ringa förlust av betydelsebärande information. Att förstöra allmänna 
handlingar i samband med konvertering eller migrering räknas som gallring om det medför: 

• informationsförlust  
förlust av möjliga sammanställningar  

• förlust av sökmöjligheter eller  
• förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet  
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Handlingar Exempel Anmärkning 

Digital information som er-
satts av analog handling  
 

• E-postmeddelanden  
• Kontorsdokument som 
upprättats digitalt 
• Optiska databärare och an-
nan form av databärare så som 
CD-skiva, USB, etc  

Den digitala informationen 
skrivs ut och bevaras på papper. 

Digital information/ analog 
information som har överförts 
till annan databärare inom 
samma medium, under 
förutsättning att de inte längre 
behövs för sitt ändamål 

• Arkivexemplar av digitala 
upptagningar  
• Mikrofilm som har ersatts av 
nya exemplar. 

 

Digital information som er-
satts av digital information  
 

• Konverterad/migrerad in-
formation  
- Exempelvis från Excel till 
PDF 
 
• Optisk databärare  

- Exempelvis Information i ett 
USB-minne som förs över till 
en filserver 

 

 

 

 

Information som inkommit via 
e-post eller e-tjänst och 
omhändertagits genom 
registring i 
verksamhetssystem, förvaring 
på annan digital yta eller som 
utskrift 

 Meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär får gallras. 

 

Hänsyn behöver tas utifrån ett 
medborgarperspektiv hur länge 
informationen behöver lagras i 
en e-tjänst. 
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Röstmeddelanden eller text 
(SMS)- och bildmeddelanden 
(MMS) samt röstbrevlåda och 
mobilsvar 

 Kan gallras under förutsättning 
att en handling som tillför ett 
ärende en sakuppgift 
dokumenteras i en 
tjänsteanteckning eller tas hand 
på annat vis. 

Meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär får gallras. 

Elektroniska 
snabbmeddelanden och 
motsvarande 

• Chattmeddelande i Teams 
Skype eller andra forum 

Kan gallras under förutsättning 
att en konversation som tillför 
ett ärende en sakuppgift 
omhändertas för registring i 
verksamhetssystem, förvaring 
på annan digital yta eller som 
utskrift. 

Snabbmeddelande av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär får gallras utan att tas 
om hand. 

 

Inkommande inlägg och 
kommentarer på sociala 
medier  
 

 Kan gallras under förutsättning 
att inlägg och kommentarers 
som tillför ett ärende en 
sakuppgift förs över och 
registreras i exempelvis ett 
verksamhetssystem eller tas om 
hand på annat vis. 

Inlägg och kommentarer av 
tillfällig betydelse eller 
rutinmässig karaktär får gallras 
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utan att tas om hand. 
 

Handlingar som inkommit till 
myndigheten digitalt eller via 
fax och som har ersatts av en 
senare inkommen autentiserad 
handling 

• En skrivelse som saknar 
signatur 

Kan gallras efter det att 
autentiserad handling har 
inkommit och registrerats under 
förutsättning att inte handlingen 
tillförts någon tjänsteanteckning 
om sakuppgift. 

Om den först inkomna 
handlingen ankomststämplas 
bevaras den till ärendet 
avslutats. 

Om den inkomna handlingen 
rör ett ärende angående 
myndighetsutövning mot 
enskild gallras handlingen först 
när överklagandetiden har gått 
ut. 

 

Felaktiga eller inaktuella 
uppgifter  

 Felaktiga uppgifter av 
registerkaraktär som utgör 
skrivfel, räknefel eller 
motsvarande förbiseenden får 
gallras/uppdateras/rättas. 
 
Felaktiga uppgifter på interna 
eller externa webbsidor får 
gallras/uppdateras/rättas.  
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1.2 Allmän administration 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder)  

Avtal 
 

Bevaras 
Se anmärkning 

- - 
 
 
 

Bevaras i regel om det inte 
finns andra föreskrifter i 
respektive 
verksamhetsområdes 
dokumenthanteringsplan. 
 

 

Framställningar, förfrågningar och 
meddelanden av vikt som 
föranleder åtgärd eller har påverkan 
på kommunens arbete.  
 
(Inkomna eller expedierade) 

Bevaras  
Se anmärkning 

- - Framställningar, 
förfrågningar och 
meddelanden av tillfällig 
eller rutinmässig betydelse 
kan gallras vid inaktualitet. 
Se avsnitt 1.1 Gallringsplan 
för handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse. 

 

Följebrev (kopia på utgående 
handling) 

Bevaras  
Se anmärkning 

- - Följebrev som innehåller  
sakinformation för ett ärende 
eller ger bevisvärde för vad 
som har korresponderats 
bevaras. Följebrev av enklare 
och rutinmässig karaktär kan 
gallras vid inaktualitet. 
 

 

Korrespondens, skriftväxling av 
vikt  

Bevaras  - 
 

- Korrespondens, skriftväxling 
av tillfällig eller rutinmässig 
betydelse kan gallras vid 
inaktualitet. Se avsnitt 1.1 
Gallringsplan för handlingar 
av tillfällig eller ringa 
betydelse. 
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Kännedom, handlingar som 
inkommit för kännedom och som är 
av vikt för ett ärende eller 
verksamheten  
 
 

Bevaras  
Se anmärkning 
 

- 
 

- Handlingar som har 
tillkommit för kännedom och 
som inte har föranlett någon 
åtgärd och i övrigt är av ringa 
betydelse 
gallras vid inaktualitet. Se 
avsnitt 1.1 Gallringsplan för 
handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 
 

 

Register, liggare, listor 
förteckningar av 
varaktig betydelse 

Bevaras  
Se anmärkning  

- 
 

- Register, liggare, listor och 
andra förteckningar av 
tillfällig och ringa betydelse 
gallras vid inaktualitet. Se 
avsnitt 1.1 Gallringsplan för 
handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse. 

 

Tjänsteanteckningar av vikt  
Se anmärkning 

Bevaras  
 

- 
 

- En tjänsteanteckning som har 
tillkommit för kännedom och 
som inte har föranlett någon 
åtgärd och i övrigt är av ringa 
betydelse gallras vid 
inaktualitet. Se avsnitt 1.1 
Gallringsplan för handlingar 
av tillfällig eller ringa 
betydelse. 

 

Utkast, koncept 
 
 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

- 
 

-   
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1.3 Verksamhetsstyrning 

1.3.1 Vägledande- och styrande dokument 
Handling Bevaras/Gallras    Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Föreskrifter 
exempelvis stadgar 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Planer  
exempelvis likabehandlingsplan, 
och jämställdhetsplan, 
verksamhetsplan 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Verksamhetsplan fattas i KS 
övriga i KF 

KS 

Riktlinjer 
exempelvis riktlinjer mot mutor 
och jäv, riktlinjer för sponsring 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF KS 

Policy 
exempelvis arbetsmiljöpolicy, 
policy för 
personuppgiftsbehandling 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF KS 

Program  
exempelvis arbetsgivarpolitiskt 
program 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF KS 

Reglemente Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF KS 

Ägardirektiv Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF KS 
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Delegationsordning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av nämnd  

Vision Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF KS 

Inriktningsmål 
exempelvis strategisk plan 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF KS 

Taxor och avgifter Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Antas av KF  

Instruktioner med mera  Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet 

Hanteras på gemensam filarea, 
gemensamma ytor så som 
Teams eller i 
verksamhetssystem  

 

Systematiskt Avser instruktioner, rutiner, 
handböcker, guider, råd, 
internt utbildningsmaterial, 
mallar, blanketter (ej ifyllda) 
som enheter/medarbetare 
upprättar.  

KS 

1.3.2 Planera, redovisa och följa upp verksamheten 
Internkontrollplan Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv kansli 
Diarienummer Beslutas i varje nämnd  

Uppföljning av internkontrollplan  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Beslutas i varje nämnd  

Ledningssystem för kvalitetsarbete 
- Direktiv för 

ledningssystem 
- Resultat av granskning 
- Kvalitetsdokument  
- Uppföljningar och 

åtgärdsplaner 
- Rapportering av klagomål 
- Risk- och sårbarhetsanalys 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem/ 
gemensam filarea 
 
Papper: Närarkiv kansli /Hos 
respektive enhet 

Diarienummer/ 
systematiskt 

Dokumentation som utgör 
underlag till systematiskt 
ledningsarbetet kan gallras 
vid inaktualitet 

KS 
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- Skyddsronder 
 
Verksamhetsberättelse Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv kansli 
Diarienummer Verksamhetsberättelsen ingår 

normalt som en del av 
årsredovisningen. Separat 
framtagna 
verksamhetsberättelser ska 
även diarieföras och bevaras 
 
För årsredovisning se avsnitt 
2.6.1 Ekonomi  

 

Utredningar, rapporter Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Avser både internt framtagna 
och beställda 
granskningsrapporter och  
utredningar rörande 
verksamhetsuppföljning  

KS 

Mötesanteckningar,  
arbetsgrupper, så som 
verksamhetsmöten, 
ledningsgruppsmöten, 
informationsmöten   
 
 

2 år 
Se anmärkning 

Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet 

Hanteras på gemensam filarea, 
gemensamma ytor så som 
Teams eller i 
verksamhetssystem  

 

Systematiskt Mötesanteckningar av 
betydelse eller som tillför ett 
ärende sakuppgift eller som 
innefattar beslut ska 
diarieföras och bevaras. 
 
För APT och andra 
samverkansprotokoll se 
avsnitt 1.3.3 Samverkan med 
fackliga organisationer. 

KS 

Enkät, egenproducerad av 
betydelse 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem/ 
gemensam filarea 
 
Papper: Närarkiv kansli /Hos 
respektive enhet 

Diarienummer/ 
systematiskt 

  

Enkäter egenproducerade, svar och 
andra underlag av betydelse 
 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

- - Kan gallras under 
förutsättning att en 
sammanställning/ rapport 
görs. Vid avsaknad av 

 

305



25 
 

sammanställning bevaras 
handlingarna i ärendet. 
 

Enkäter egenproducerade, 
sammanställningar/ 
rapporter av betydelse 
 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem/ 
Gemensam filarea 
 
Papper: Papper: Närarkiv 
kansli /Hos respektive enhet 

Diarienummer/ 
Systematiskt 

Sammanställning samt ett 
frågeformulär bevaras. 
 

 

Enkät, egenproducerad, samt svar 
och sammanställning av tillfällig 
eller ringa betydelse 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet 
 

Systematiskt   

Statistik, allmän och 
verksamhetsspecifik av betydelse  

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem/ 
Gemensam filarea 
 
Papper: Närarkiv kansli /Hos 
respektive enhet 

Diarienummer/ 
Systematiskt 

Statistik av betydelse bevaras  
 
Kan ingå i 
verksamhetsberättelse/ 
årsberättelse 
 
 

 

Statistik, allmän och 
verksamhetsspecifik av tillfällig 
betydelse 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet 
 

Hanteras på gemensam filarea, 
gemensamma ytor så som 
Teams eller i 
verksamhetssystem  

 

 Kan förekomma som 
rapporter och 
sammanställning som tas ut 
från IT-system för 
redovisning på 
verksamhetsmöten, politiska 
sammanträden eller dylikt 

 

Inkommande statistik som 
innehåller unik 
information 
om verksamheten 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem/ 
Gemensam filarea 
 
Papper: Närarkiv kansli /Hos 
respektive enhet 

Diarienummer/ 
systematiskt 
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Generellt förekommande 
statistik, rapporter och 
sammanställningar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet 
 
 
 

 Exempelvis från SCB  

Begäran av 
statistikuppgifter/rapporter  

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Outlook/OS-ticket 
Papper: Hos respektive enhet 
 

 Exempelvis från Statistiska 
Centralbyrån, Boverket, SKR 
m.fl. 

 

Befolkningsprognos, underlag Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Hos handläggare 
 

Systematiskt  KS 

Befolkningsprognos, rapport Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Publiceras på Hemsidan KS 

1.3.3 Samverkan med fackliga organisationer 
Avtal/överenskommelse om lokal 
samverkan  

Bevaras Papper: Närarkiv personal Systematiskt  KS 

Protokoll MBL förhandlingar 
individärenden 

Bevaras Papper: Närarkiv personal Personakt  KS 

Protokoll MBL förhandlingar,  
övriga, som inte ligger på  
individnivå 

Bevaras Papper: Närarkiv personal Systematiskt  KS 

Förhandlingsprotokoll, löner 
/löneöversyn/revisions-
förhandlingar med bilagor 

Bevaras Papper: Närarkiv personal Systematiskt  KS 

Lokalt kollektivavtal (LOK) Bevaras Papper: Närarkiv personal Systematiskt  KS 
Arbetsplatsmöte (APT) 2 år Digitalt/papper: Hos 

respektive enhet 

Hanteras på gemensam filarea, 
gemensamma ytor så som 
Teams eller i 
verksamhetssystem  

 

Systematiskt  KS 

Protokoll central samverkansgrupp 
CSG 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Publiceras på intranätet 
 

KS 
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Protokoll sektorsgemensam 
samverkansgrupp (SSG) 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Publiceras på intranätet 
 
Originalprotokollen skickas 
in löpande efter justering till 
kansliet 

KS 

Protokoll verksamhetsgemensam 
samverkansgrupp (VSG) 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Kronologiskt Publiceras på intranätet 
 
Originalprotokollen skickas 
in löpande efter justering till 
kansliet för diarieföring. 

KS 

Lokal samverkansgrupp (LSG) Bevaras Papper: Närarkiv kansli Kronologiskt Publiceras på intranätet 
 
Originalprotokollen skickas 
in löpande efter justering till 
kansliet för diarieföring. 

KS 

Kallelser och dagordningar  2 år Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet  

Hanteras på Gemensam 
filarea, gemensamma ytor så 
som Teams eller i 
verksamhetssystem  

 

Systematiskt  KS 

1.4 Remisser och yttrande 
 

Handling Bevaras/Gallras    Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Remisser samt bilagor, 
inkommande 
- Remissvar/yttranden  

Bevaras 
 

Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 

Diarienummer Remisser som inkommer 
endast för 
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Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

kännedom och som inte 
föranleder 
svar/handläggning behöver ej 
diarieföras och kan gallras 
vid inaktualitet. 
 
Analoga SOU-utredningar 
placeras i närarkiv, kansli 
och gallras efter inaktualitet   

Remisser samt remissvar mellan 
inom kommunen 
 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

 Remissen samt remissvar 
diarieförs och bevaras hos 
myndigheten som remitterar 
ärendet. Myndigheten som 
yttrar sig kan gallra den 
inkommande remissen och 
yttrandet vid inaktualitet. 

 

Inkomna enkäter, samt svar av vikt Bevaras 
 

- 
 

- Om enkäten bedöms vara av 
stor betydelse för 
verksamheten kan den 
diarieföras och bevaras. Om 
den inte anses vara detta 
gallras den vid inaktualitet. 
 
I de fall enkäter 
besvaras via webb och ej kan 
skrivas ut kan en 
skärmbild av svaren tas. 
 

 

1.5 Tillsyn och granskning 
 

1.5.1 Revision 
Avsnittet redovisar de handlingar som uppkommer vid den kommunala revisionens granskning av kommunens verksamhet. Anvisningar för revisionens egna 
handlingar redovisas i avsnitt 2.1.4 Revisionen. 
Handling Bevaras/Gallras    Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
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(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Begäran om yttrande eller 
inhämtande av granskningsmaterial  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Svar på begäran/yttrande  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Sammanställt 
granskningsmaterial av vikt 
samt andra väsentliga 
handlingar för ärendet kan 
diarieföras och bevaras i 
ärendet. Övrigt material kan 
gallras vid inaktualitet. 

 

Revisionsberättelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Tillsynsrapport Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Beslut från revisionen  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

 
1.5.2 Tillsynsmyndighet 
Avsnittet redovisar de handlingar som uppkommer när kommunens verksamheter tillsynas. Exempel på tillsynsmyndigheter är JO, DO, länsstyrelsen, 
integritetsskyddsmyndigheten m.fl. 
 
Meddelande om inkommen 
anmälan 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer Exempelvis inkommen JO-
anmälan 

 

Begäran om yttranden samt svar på 
yttranden 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Begäran av uppgifter, och 
utlämnande av handlingar samt 
svar på begäran  

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   
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Beslut, domar Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Handlingar rörande återkommande 
rutinmässiga kontroller av 
kortvarig betydelse 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Hos respektive enhet 
 

Systematiskt   

Inspektionsprotokoll/tillsyns-
protokoll 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

1.5.3 Tillsyn i egen regi 
Avsnittet redovisar de handlingar som uppkommer när kommunens myndigheter utför tillsyn.  
Begäran om yttranden samt svar på 
yttranden 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Begäran av uppgifter, handlingar 
samt svar på begäran 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Tillsynsrapport/inspektions-
protokoll 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Beslut Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Övrig dokumentation av vikt för 
tillsynsärende 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer Dokumentation av tillfällig 
eller ringa vikt kan gallras 
vid inaktualitet 
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1.6 Insyn och påverkan  
Handling Bevaras/Gallras    Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

1.6.1 Klagomål och synpunkter  
Felanmälan samt redovisning om 
åtgärd  

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning  

- - Kan normalt gallras när 
åtgärd har genomförts. Om 
anmälan ingår i ett större 
sammanhang exempelvis ett 
skadeståndsärende bör 
dokumentationen registreras i 
det ärende det tillhör och 
bevaras. 

KS 

Synpunkter/ klagomål av vikt Bevaras  - - Inkomna synpunkter/ 
klagomål av vikt samt  
uppgifter som tillför ett 
ärende sakuppgift bevaras,  
Om uppgift härrör enskild 
individs akt bevaras detta 
däri, övriga i Evolution 
alternativt 
verksamhetssystem. 
 

 

Svar och andra handlingar som 
uppkommer vid bemötande av 
synpunkter, klagomål av vikt 
 

Bevaras - - Registreras tillsammans med 
den inkomna synpunkten. 

 

Synpunkter, klagomål av 
rutinmässig karaktär 

Gallras vid 
inaktualitet 

- - Avser synpunkter/klagomål 
som kan besvaras 
rutinartat/hanteras med enkla 
åtgärder. 
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Hanteras i regel i OS-ticket, 
Outlook, E-tjänst eller i 
verksamhetssystem. Inkomna 
Synpunkter, klagomål 
bevaras på papper i pärm hos 
respektive enhet 

Svar och andra handlingar som 
uppkommer vid bemötande av 
synpunkter, förslag och klagomål 
av rutinmässig karaktär 

Gallas vid  
inaktualitet 

- - Se ovan  

Anmälan om visselblåsning som 
bedöms falla utanför området för 
visselblåsning eller bedöms vara 
obegripliga, orimliga och eller har 
ett ringa samband med kommunens 
verksamhet 

Se anmärkning  

 

Gallas vid  
inaktualitet 

- - Under hösten 2022 infördes 
ett nytt systemverktyg för 
denna typ av ärenden. 
Rutiner för hur ärenden ska 
registreras håller på att tas 
fram   
 

 

Anmälan om visselblåsning som 
leder till utredning 

Anmälan, utredning, rapport, 
beslut, korrespondens, m.m.  

Se anmärkning 

 

Gallras 2 år efter 
avslutat uppföljnings 
-ärende  

 

- - Se ovan  
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1.6.2 Begäran om allmän handling  
En begäran om att ta del av en handling kan komma in till kommunen via exempelvis brev, e-post, e-tjänst eller muntligen. Utgångspunkten är att handlingarna 
som uppkommer i handläggningen kan gallras vid inaktualitet, oftast i samband med att handlingarna lämnats ut. Handlingarna i ärendet ska heller inte 
diarieföras, undantagsvis om de innehåller sekretess.  Om ett avslagsbeslut om ett utlämnande av allmänna handlingar blir överklagat så ska samtliga handlingar i 
utlämningsärendet som tillför sakinformation bevaras och diarieföras. Diarieföring sker i regel i Evolution och pappershandlingarna förvaras i Närarkiv, kansli.  

Begäran av allmän handling som inkommer från tillsynsmyndighet diarieförs och bevaras (se avsnitt 1.5 Tillsyn och granskning). 
 
Handling Bevaras/Gallras    Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Begäran om allmän handling Gallras vid 
inaktualitet 
 
 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
Papper: Hos respektive enhet 
 

Systematiskt 
 

I ärenden som överklagas 
kan begäran bevaras. Den 
ska diarieföras i samma 
ärende som avslagsbeslutet. 
 
En begäran om allmän 
handling som innehåller 
sekretess ska alltid 
diarieföras. 

 

Svar på begäran om allmän 
handling 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
Papper: Hos respektive enhet  
 

Systematiskt   

Utgående kopior av allmänna 
handlingar 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
 

Systematiskt   

Svar på begäran om allmän 
handling där handlingen ej eller 
endast delvis lämnas ut. 
 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
Papper: Hos respektive enhet 
 

Systematisk När en handling ej eller 
endast delvis lämnas ut ska 
den som begär handlingen 
informeras om skäl till att 
uppgifterna inte lämnas ut 
samt att denne har rätt till ett 
formellt avslagsbeslut. 
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Utgående kopior av allmänna 
handlingar, där delar har 
maskats/täckts över eller uteslutits  

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
Papper: Hos respektive enhet 
 

Systematiskt I ärenden som överklagas ska 
kopior på de utlämnade 
handlingarna bevaras. De ska 
diarieföras i samma ärende 
som avslagsbeslutet. 

 

Begäran om avslagsbeslut Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
Papper: Hos respektive enhet 
 

Systematiskt   

Avslagsbeslut med 
besvärshänvisningar 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Korrespondens rörande 
utlämningsärendet 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
Papper: Hos respektive enhet 
 

Systematiskt I ärenden som överklagas ska 
korrespondens som tillför 
sakinformation till ärendet 
bevaras. De ska diarieföras i 
samma ärende som 
avslagsbeslutet. 

 

Fullmakter, medgivanden Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: OS-ticket/Outlook/ E-
tjänst  
Papper: Hos respektive enhet 
 

Systematiskt I ärenden som överklagas ska 
fullmakter, medgivande 
bevaras. De ska diarieföras i 
samma ärende som 
avslagsbeslutet. 

 

Förbehåll/sekretessförbindelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

För handlingar som uppkommer 
vid överklagande 
 
Se anmärkning 
 

- - - Se avsnitt 1.6.3 
Överklaganden och 
omprövning 

 

1.6.3 Överklaganden och omprövning 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 

315



35 
 

samtliga 
nämnder) 

Överklagan Bevaras  Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Avvisning av för sent inkommit 
överklagande 

Bevaras  Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Underlag för framställt krav Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Utredning och yttrande till högre 
instans 
 

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Besvärshänvisningar Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Domar Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Domar för kännedom Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Outlook/OS-
ticket/Gemensam filarea 
Papper: Hos respektive enhet 

Systematiskt   

Föreläggande Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

Kallelser till förhandlingar Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Outlook/OS-
ticket/Gemensam filarea 
Papper: Hos respektive enhet 

Systematiskt   
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Stämningsansökan Bevaras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer   

1.7 Projekt och samverkan  
Projekthandlingar finns i alla de projekt som kommunen driver eller där kommunen deltar som en part. Det kan exempelvis gälla EU-projekt eller andra 
regionala projekt eller samverkansprojekt med exempelvis olika kommuner. Handläggaren/projektledaren ansvarar för dokumentationen och den diarieförs i 
regel i Evolution, men det kan även förekomma att dessa hanteras hos respektive enhets verksamhetssystem, gemensam filarea eller analogt i projektpärmar.  

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Utredningar och förstudie som 
ligger till grund för projektet 

 

Bevaras - -  KS 

Projektuppdrag, direktiv, beslut om 
projekt 

Bevaras - -  KS 

Projektplan  Bevaras - -  KS 
Projektorganisation  Bevaras - - Exempelvis projektets 

sammansättning, 
projektledare, deltagare, 
delprojekt, delprojektledare 
och deltagare, tidplaner, 
tilldelade 
resurser (fastställda 
budgetramar), 
budgetansvar, attestregler, 
riktlinjer 
för projektet 

KS 

Ändringsanmälan Bevaras - -  KS 
Ansökningar och beslut om 
projektmedel 

Bevaras - -  KS 

Tillståndsansökningar och beslut Bevaras  - -  KS 
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Utlåtanden som inhämtas från 
utomstående 

Bevaras - - Remissförfarande, 
enkäthantering 

KS 

Dokumentation som uppstår vid 
upphandlingsförfarande i projekt  

 

 - - Se avsnitt 2.7.2 
inköp och upphandling  
 

KS 

Avtal  Bevaras - -  KS 
Korrespondens  Bevaras 

Se anmärkning  
- - Korrespondens av tillfällig 

eller ringa vikt för projektet 
kan hanteras i Outlook, OS-
ticket och kan gallras vid 
inaktualitet 

KS 

Mötesprotokoll från styrgrupper, 
projekt/arbetsgrupper 

Bevaras 
Se anmärkning 

- - Mötesprotokoll där det inte 
tas några beslut och som inte 
tillför ytterligare sakuppgifter 
till projektet kan gallras vid 
inaktualitet 
 

KS 

Projektdagbok, tjänsteanteckningar 
av vikt projektet 

Bevaras - - Anteckningar av tillfällig 
eller ringa betydelse kan 
gallras vid inaktualitet 

KS 

Delrapporter, slutrapporter Bevaras - -  KS 
Utvärderingar, uppföljningar Bevaras - -  KS 
Ekonomisk redovisning  Bevaras - -  KS 
EU-revisionsunderlag 
Se anmärkning 

Se anmärkning - - Verifikationer och andra 
handlingstyper som 
uppkommer inom EU-projekt 
och som har 
betydelse för EU-revision 
kan ha längre gallringsfrister.  
Beroende på 
regelverket för olika EU-
projekt kan hantering 
av revisionsunderlag se olika 
ut. Detta innebär att 
gallringsfrister och 

KS 
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hanteringen av handlingarna 
behöver utredas i varje 
enskilt fall. 

Övrig dokumentation av vikt för 
projektet 

Bevaras 
Se anmärkning 

- - Dokumentation av tillfällig 
eller ringa betydelse kan 
gallras vid inaktualitet 

KS 

  

2 Sektor stödfunktioner 

2.1 Specialister 
Specialistfunktionen arbetar med bevakning och utveckling inom områden som bland annat näringsliv och folkhälsa. Här ligger även ansvaret för kommunens 
säkerhetsarbete, där informationssäkerhet och dataskydd ingår. Under funktionen ligger även revisionen.  
 

2.1.1 Dataskydd 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Anmälan eller avanmälan av 
dataskyddsombud till 
Integritetskyddsmyndigheten 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Förordande eller entledigande av 
dataskyddsombud 

Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Dokumentation som 
uppkommer i 
dataskyddsombudets tillsyn   

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Anmälan/rapport om IT- 
/informationssäkerhetsincident/p
ersonuppgiftsincident 

Bevaras Digitalt: DF Respons 
(Skalman) 

Diarienummer   
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Anmälan om 
personuppgiftsincident till 
Integritetskyddsmyndigheten 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Beslut från 
Integritetskyddsmyndigheten 
angående personuppgiftsincident 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Personuppgiftsbiträdesavtal Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Register över 
personuppgiftsbehandlingar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Draftit - Uppdateras löpande  

Samtycke till behandling av 
personuppgifter 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/digitalt: Hos 
respektive enhet 

 

Systematiskt Gallras vid inaktualitet efter 
att samtycket löpt ut eller 
återkallats 

 

Konsekvensbedömning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Begäran om registerutdrag, 
rättelse eller radering 

1 år Digitalt: OS-
ticket/Outlook,/OpenE (E-
tjänst) 
Papper: Hos handläggare 

 

Systematiskt Begäran om registerutdrag  

Ifylld blankett för precisering av 
begäran om registerutdrag 

1 år Papper: Hos handläggare Systematiskt   

Korrespondens med den 
registrerade och 
Integritetskyddsmyndigheten 

Se anmärkning Digitalt: OS-
ticket/Outlook,/OpenE (E-
tjänst) 
Papper: Hos handläggare 

 

Diarienummer Korrespondens som innehåller 
avgörande uppgifter för 
handläggning av ärendet 
bevaras, så som exempelvis 
påverkar handläggningen av 
ärendet och överklagade  

Korrespondens av tillfällig 
eller ringa betydelse för 
ärendet gallras vid 
inaktualitet. 
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Beslut om registerutdrag, 
radering, eller rättelse 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer   

Registerutdragssammanställning 
samt sammanställningen av 
personuppgiftsbehandlingar vid 
rättelse och radering 

1 år Digitalt: OpenE (E-tjänst) 
Papper: Hos handläggare 

Systematiskt   

Underlag till 
registerutdragsammanställning 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OpenE (E-tjänst) 
Papper: Hos handläggare 

Systematiskt Handlingar som utgör 
underlag till kopia av 
personuppgifterna, och övrig 
sammanställd informationen. 

Underlag som hanteras i E-
tjänst gallras vid ärendets 
avslut 

 

 

Mottagningsbevis/ 
delgivningskvitto 

1 år Papper: Hos handläggare Systematiskt   

För handlingar som uppkommer 
vid överklagande 
Se anmärkning 

- - - Se avsnitt 1.6.3 
Överklaganden och 
omprövning 

 

2.1.2 Skydd och säkerhet 
Säkerhetsamordnare i sektor Stödfunktioner samordnar frågor i kommunens kris- och säkerhetsarbete. Handlingar som omfattas av sekretess registreras i det 
kommungemensamma diariet Evolution, men förvaras åtskilt i säkerhetsskåp. 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Brand och säkerhet 
Säkerhetssamordnare samordnar brandskyddsarbetet i kommunhus. Övrigt brandskyddsarbete i kommunen drivs lokalt ute i verksamheterna med stöd från 
kommunalförbundet Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF). 
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Instruktioner för brand- och 
utrymning kommunhus 

Gallras vid 
inaktualitet 

- 
 

- Finns uppsatt i kommunens 
lokaler 

KS 

Handlingar rörande 
brandskyddsarbete lokalt hos 
verksamheterna 
 
”Brandskyddspärm” 
 
- Avser uppgifter om bl.a. 
organisation, checklistor, 
riksinventering och kontroller av 
brandskyddsutrustning så som 
brandvarnare, släckutrustning 
m.m. 
 
 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt/Papper: Hos 
respektive enhet 

Systematiskt Sammanställning av 
brandskyddsronder gallras 
tidigast efter 5 år 

KS 

Tillsynsrapport avseende 
brandskyddsarbete, 
kommunhuset  

Bevaras Digitalt: Hos 
säkerhetssamordnare  

Systematiskt Kan omfattas av sekretess KS 

Larmlistor Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Hos 
säkerhetssamordnare/ 
verksamhet 

Systematiskt Kan omfattas av sekretess 18 
kap 13§ OSL 

Avser brand- och inbrottslarm 

KS 

Riktlinjer för 
övervakningskameror 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 

KS 

Film från övervakningskamera  Gallras (enlighet 
tillståndet)  

- - - KS 

Riktlinjer för förtroendevaldas 
arbetsmiljö 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 

KS 

Riktlinjer för att hantera hot och 
våld 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 

KS 
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Avtal över personlarm Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper:  
Hos respektive enhet 

Systematiskt  KS 

Krisberedskap och civilt försvar 

Reglemente för 
krisledningsnämnd 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Expedieras till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)via 
Länsstyrelsen. 

KS 

Ledningsplan, Krisberedskap Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Expedieras till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)via 
Länsstyrelsen. 

KS 

Strategi för krisberedskap och 
civilt försvar 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Expedieras till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)via 
Länsstyrelsen. 

KS 

Protokoll krisledningsnämnden Bevaras  Papper: Närarkiv kansli kronologiskt Kan omfattas av sekretess KS 
Risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA)  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Expedieras till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)via 
Länsstyrelsen. 
Kan omfattas av sekretess 

KS 
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POSOM Ledningsplan  
 
(plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid 
krissituationer) 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Expedieras till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)via 
Länsstyrelsen. 

KS 

Pandemiplan  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Expedieras till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)via 
Länsstyrelsen. 

KS 

Nödvattenplan Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Expedieras till Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)via 
Länsstyrelsen. 

KS 

Oljesaneringsplan Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 

Diarienummer Tas fram tillsammans med 
STO-kommuner 
(Stenungsund, Tjörn, Orust) 

KS 

Oljeskyddsplan - -  Tas fram av 
kommunalförbundet Södra 
Bohusläns räddningsförbund 
SBRF  

KS 

Reservkraftsplan Bevaras Sa anmärkning 
 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 
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Operativ krisplan Bevaras Se anmärkning 
 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Sekretess 18 kap 13§ OSL 

KS 

Krigsorganisation/krigsplacering Bevaras Se anmärkning Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 

Utbildning & övningsplan Bevaras Se anmärkning 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Revideras och uppdateras 
varje mandatperiod 
 
Sekretess 18kap 13§ OSL 

KS 

Protokoll/anteckningar från 
krisövningar. 
 

Bevaras Papper: Hos 
säkerhetssamordnare 

Diarienummer Kan omfattas av sekretess 15 
kap 2§ OSL 

KS 

Dokumentation i krisrelaterade 
händelser 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Evolution, 
krisledningsapp 
Papper: Hos 
säkerhetssamordnare 

Diarienummer/Systemati
skt 

Dokumentation av vikt vid 
extraordinära händelser och 
allvarliga händelser bevaras. 
Resterande kan gallras. 
 
Stenungsunds kommun 
kommer inom en snar framtid 
att köpa in en krisledningsapp 
där krisrelaterade planer och 
dylikt kommer att laddas upp, 
samt loggrapporter och 
kommunikation kommer att 
hanteras. Uppgifterna i appen 

KS 

325



45 
 

får gallras vid inaktualitet 
efter att information av vikt 
har dokumenterats separat. 

Utvärdering av krisrelaterade 
händelser 

Bevaras Se anmärkning 

 

 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 

Dokumentation i Styrel projektet Bevaras Se anmärkning 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 
 

KS 

Dokumentation Styrgas 
projektet 

Bevaras Se anmärkning 

 
 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 

Uppföljning av 
krisberedskapsarbetet 

Bevaras Se anmärkning 

 
 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 18 kap 13§ OSL 

KS 

Frivillig resursgrupp FRG, avtal 
och överenskommelse 

Bevaras Se anmärkning 

 

 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 

Krisinformation till allmänheten 
samt personal 

2 år Digitalt/papper:  
Hos säkerhetsamordnare 

Systematiskt  KS 

Handlingar rörande skyddsrum Bevaras Digitalt/papper:  
Hos säkerhetsamordnare 

Systematiskt  KS 
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Dokumentation om 
hemskyddsområden, civilt 
försvar 

Bevaras Digitalt/papper:  
Hos säkerhetsamordnare 

Systematiskt  KS 

Informationssäkerhet      

Informationssäkerhetspolicy Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

 
 

Diarienummer  KS 

Informationsklassning, 
Systeminventeringar 

 

Gallras vid 
inaktualitet 

 

Digitalt: KLASSA 

 

Per system  Uppdateras löpande 
 
Kan omfattas av sekretess 
Sekretess 18 kap 13§ OSL 

 

Risk- och sårbarhetsanalys Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv, kansli 

 
 

Diarienummer   

Anmälan/rapport om IT- 
/informationssäkerhetsincident 

Bevaras Digitalt: DF Respons 
(Skalman) 

Diarienummer   

Dokumentation om 
informationssäkerhetsincidenter 

Avser beslut, åtgärder, 
uppföljning 
 

Bevaras Digitalt: DF Respons 
(Skalman) 

Diarienummer   

Utbildningsmaterial och 
presentationer 

Gallras vid 
inaktualitet 

 

Digitalt: Hos 
säkerhetssamordnare  

 

Systematiskt  KS 

Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddsanalys Bevaras Se anmärkning 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 
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Säkerhetsskyddsplan Bevaras Se anmärkning 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 

Signalskyddsplan Bevaras Se anmärkning 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 

Handlingar rörande 
säkerhetsprövning/register-
kontroll/ 
säkerhetsklass 

Gallras efter 
avslutad 
anställning 

Se anmärkning 

 

Diarienummer Registreras i Evolution, 
förvaras i säkerhetsskåp 
 
Sekretess 15 kap 2§ OSL 

KS 

Polisärenden 

Polisanmälningar, rapporter och 
underrättelser, beslut vid 
skadegörelse, inbrott, stölder  

2 år efter avslutat 
ärende 

Papper: Pärm hos 
säkerhetsamordnare 

Systematiskt  KS 

Polisanmälningar, rapporter och 
underrättelser, beslut gällande 
hot mot tjänsteman samt övriga 
anmälningar 

Bevaras Digitalt: Evolution/ DF 
Respons (Skalman) 
Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 

Diarienummer  KS 

Polisanmälningsärenden, 
personal  

Bevaras Digitalt: Personalakt Personnummer  KS 

2.1.3 Folkhälsa 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun är ett arbete i samverkan med andra, externa och interna, aktörer. Arbetet består bland annat av ett tvärfunktionellt 
folkhälsoråd med kommunens folkhälsoplanerare samt förtroendevalda både från kommunen samt Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden. Rådet fungerar som 
rådgivande organ till kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och förvaltningar i frågor som rör folkhälsoområdet. Inriktningen för insatser och mål på området 
definieras av kommunfullmäktige.  
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Verksamhetsplan för folkhälsa 
och social hållbarhet 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   
KS 
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Uppdragsbeskrivning 
folkhälsoråd 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   
KS 

Handlingar rörande ansökan om 
medel  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Avtal/överenskommelser Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Dokumentation om 
folkhälsoarbetet 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Dokumentation av vikt 
bevaras, 
övrig dokumentation gallras 
vid 
inaktualitet 

KS 

Projekthandlingar    Se avsnitt 1.7 Projekt och 
samverkan 

KS 

2.1.4 Revisionen 
Fullmäktige väljer ut revisorer för sin egen och allmänhetens räkning. Revisorerna utövar tillsyn över kommunens styrelse och nämnder. 

Handling Gallras/Bevaras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Minnesanteckning om 
överenskommelse av betydelse 
för revisionsverksamheten 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Kronologiskt  REV 

Revisionsplaner Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  REV 

Inhämtat granskningsmaterial Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/Papper: 
Hos revisionen 

Systematiskt  REV 

Missivbrev Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer  REV 

Revisionsrapporter, 
granskningsrapporter, fördjupad 
granskning, årlig granskning och 
förstudier (all rapportering till 
fullmäktige respektive styrelse, 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  REV 
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nämnder och beredningar, 
företag) 
Svar på rapport Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv kansli 
Diarienummer Yttrande från nämnd/bolag REV 

Revisionsberättelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  REV 

Revisionsredogörelse till 
fullmäktige 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  REV 

Revisionsverksamhetens budget Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  REV 

2.2 Administration 
Administrativa funktionen ger stöd och service i juridiska frågor, ärendehantering samt sekreterarstöd för den politiska processen. Inom funktionen hanteras även 
serverings- och lotteritillstånd, skadestånd och försäkringsärenden, samt överförmyndarverksamhet och valadministration.  
 

2.2.1 Politisk administration 
Avsnittet redovisar handlingar som uppkommer inom den politiska processen. Hanteringen av handlingar kan skilja sig något åt mellan de olika politiska 
organen.  

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Begäran om 
avsägning/entledigande från 
politiskt uppdrag 
                                                    
                              

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Begäran hanteras i OpenE (E-
tjänst) och diarieförs i 
Evolution. 
 
Gallring av blankett i E-tjänst 
sker efter 1 år. 
 

 

Förtroendemannaregister Bevaras Digitalt: Troman Utgör register Kompletteras löpande med 
uppgifter så som namn,  
partitillhörighet,  
uppdrag och tid. 
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Kontaktuppgifter och andra 
uppgifter angående förtroende-             
valda såsom adress, E-post,  
telefonnummer, fotografier, 
uppgift om lån av läsplatta. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Troman Systematiskt Uppdateras löpande  

Sekretessförbindelse 
förtroendevalda 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: Hos sekreterare Systematiskt   

Ansvarsförbindelse/kvittens för 
förtroendevalda i samband med 
lån av läsplatta 
 

Gallras i samband 
med att läsplattan 
återlämnats 
 

Papper: Hos sekreterare Systematiskt Uppgift om läsplatta skrivs 
även in i Troman och gallras 
när denna inte är aktuell 

 

Sammanträdestider Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Kungörelser/ annons till KF Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Hos sekreterare Systematiskt Kungörelse publiceras på 
hemsida och annons i 
lokaltidning. 

 

Föredragningslista  2 år Digitalt: Evolution, 
Netpublicator 
Papper: Hos sekreterare 
 

Per sammanträde/ 
kronologiskt 

Hanteras på olika sätt i de 
olika nämnderna.    
 

 

Kallelse 2 år Digitalt: Evolution, 
Netpublicator 
Papper: Hos sekreterare 
 

Per sammanträde/ 
kronologiskt 

Hanteras på olika sätt i de 
olika nämnderna.    
 

 

Protokoll Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli eller 
Närarkiv ansvarig 
förvaltning 

Per sammanträde/ 
kronologiskt 

Under september 2020 införde 
kommunen E-signerings av 
protokoll. Protokollen 
kommer att bevaras digitalt i 
Evolution. 

KF och KS skrivs ut på 
arkivpapper. 

Det kommer vara en 
övergångsperiod där vissa 
protokollserier fortsatt över en 
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tid hanteras manuellt och 
bevaras på papper. 

En lista över årets ärenden 
arkiveras i tillsammans med 
protokollen i årsakten. (Detta 
avser KF, KS) 

Protokoll för kännedom Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning  

- - Protokoll av intresse 
registreras och bevaras som 
inkommande skrivelser till 
politiskt organ 

 

Begäran om att anslå på 
kommunens anslagstavla  

2 år Papper: Närarkiv kansli Kronologiskt Exempelvis från Älv & Kust  

Voterings- och närvarolistor 
(Avser KF) 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Troman Systematiskt Votering och närvaro 
nedtecknas i protokollet 

 

Webbsändningar från KF 
sammanträden 

Bevaras - - Utredning pågår på vilket sätt 
kommunen ska bevara 
webbsändningarna. 

 

Tillkännagivande om justerade 
protokoll/ Anslagsbevis 

Se anmärkning  Digitalt: Sitevision Cloud  Systematiskt Tas ned från kommunens 
digitala anslagstavla efter 
överklagandetiden passerat.  
Sparas vidare avpublicerat ett 
helt kalenderår på Sitevision 
Cloud 
 
Tillkännagivandet nedtecknas 
i protokollet som bevaras 
 

 

Enkel fråga Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Motion Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Interpellation Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Inkommande skrivelser till 
kommunstyrelsen 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer 
Se anmärkning 

Förvaras i årsakt  
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Aktuella domar som redovisas 
på sammanträde 

2 år Digitalt: Evolution, 
Netpublicator 
 

Per sammanträde/ 
kronologiskt 

Gallras i samband med 
kallelsen 

 

Ordförandebeslut Bevaras/Gallras Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv 

Diarienummer Under september 2020 införde 
kommunen E-signerings av 
ordförandebeslut. Det 
kommer vara en 
övergångsperiod där vissa 
ordförandebeslut fortsatt över 
en tid hanteras manuellt och 
bevaras på papper. 

Hanteras på olika sätt i de 
olika nämnderna. Beslut i 
individärenden vid SMN:s 
sammanträde följer 
personakten och bevaras eller 
gallras fem år efter sista 
anteckning. 

 

Delegationsordning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Lista över delegater Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Hos sekreterare Utgör register Uppdateras löpande  

Delegationsförteckningar/listor 
över anmälda delegationsbeslut 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli eller 
Närarkiv ansvarig 
förvaltning 
 

Diarienummer/ 
Systematiskt 

Hanteras på olika sätt i de 
olika nämnderna.    
 
 

 

Tjänsteskrivelser, utredningar, 
PM och andra bilagor för 
förståelse av ett beslut. 

Bevaras/Gallras  
Se anmärkning 

Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 
Papper: Närarkiv 

Diarienummer Hanteras på olika sätt i de 
olika nämnderna.    
Underlag till individärenden 
vid SMN:s sammanträde 
följer personakten och bevaras 
eller gallras fem år efter sista 
anteckning. 
Underlag till individärenden 
vid Överförmyndarens 
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sammanträde gallras tre år 
efter avslutat ärende. 
 
 

Presentation, bildspel vid 
politiskt sammanträde 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: Gemensam filarea Per möte Presentation som är av vikt 
och tillför sakinformation till 
ett ärende bevaras. 

 

Arvodesreglemente Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Ansökan om 
sammanträdesarvode 
(Underlag till utbetalning) 

7 år Digitalt: OpenE, (E-tjänst) 

 

Systematiskt Sekreterare skickar ansökan 
till SOLTAK som genomför 
utbetalningen.  

 

Ansökan om arvode, 
beredningar 
(Underlag till utbetalning) 
 

7 år Digitalt: OpenE, (E-tjänst) Systematiskt Se anmärkning för ansökan 
om sammanträdesarvode.  

 

Ansökan om förlorad 
arbetsförtjänst; 
samt bilagor 
(Underlag till utbetalning) 

7 år  Digitalt: OpenE, (E-tjänst) Systematiskt Se anmärkning för ansökan 
om sammanträdesarvode 

 

2.2.2 Diarieföring, dokumenthantering och arkiv 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Arkivorganisation Se anmärkning Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Uppdateras löpande vid 
inaktualitet 

KS 

Arkivbeskrivning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Arkivförteckningar Bevaras Papper: Närarkiv kansli Sorterat efter arkivbildare    
Diarieförda handlingar 
 

Se anmärkning - - Diarieförda handlingar 
bevaras i regel om det inte 
finns gallringsbeslut för en 
specifik handlingstyp 
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Diarieplan  Bevaras  - -   
Diarium Se anmärkning - - Diarium bevaras i regel om 

det inte finns gallringsbeslut 
för en specifik typ av diarium, 
register 
 

 

Dokumenthanteringsplan Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Gallringsbeslut  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer   

Gallringsprotokoll Bevaras Papper: Närarkiv kansli Systematiskt   
Leveransreversal, kvitto eller 
dylikt rörande överlämning av 
arkivhandlingar till 
arkivmyndigheten. 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Systematiskt   

2.2.3 Juridisk rådgivning 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Handlingar rörande juridisk 
rådgivning:  
så som avtalsförslag, 
korrespondens rörande juridiska 
frågor 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Outlook -   

PM Bevaras  Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt PM tillhörande ett ärende 
diarieförs tillsammans med 
sakärendet. Övriga PM 
förvaras hos jurist.  

 

Utbildningsmaterial  Gallras vid 
inaktualitet 
 

Digitalt: Hos jurist 
 

Systematiskt   
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2.2.4 Skadestånd och försäkringsfrågor 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Skadeanmälan samt bilagor Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Anmälan till försäkringsbolag Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer  KS 

Korrespondens med anmälare 
och försäkringsbolag 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Korrespondens med anmälare 
och försäkringsbolag av tillfällig 
och ringa betydelse 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper: 
Hos försäkringssamordnare 

Systematiskt  KS 

Svar på skadeanmälan Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Besked om 
skadeståndsbedömning till 
den skadelidande 

KS 

Fullmakt för upphandling av 
kommunens försäkringar  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Kommunen använder sig av 
försäkringsmäklare vid 
upphandlingar av kommunens 
försäkringar  

KS 

Sammanställning och 
utvärdering av inkommande 
anbud 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Upphandlingskontrakt  Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Övrig 
upphandlingsdokumentation, så 
som inkommande anbud och 
dylikt 

- - - Övrig upphandlings-
dokumentation, så som 
inkommande anbud och dylikt 
finns tillgänglig för 
försäkringssamordnare i 
försäkringsförmedlare 
Söderberg & Partners. 
dokumentsystem "Optimum"  

KS 
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Dokumentationen har 
kommunen tillgång så länge 
avtal finns med 
försäkringsmäklare. 

Försäkringsbrev  Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Försäkringsbrev samt villkor 
och dylikt finns tillgänglig för 
försäkringssamordnare i 
försäkringsförmedlare 
Söderberg & Partners. 
dokumentsystem "Optimum"  
 
Försäkringsbreven tas ut och 
diarieförs, övrig 
dokumentation har kommunen 
tillgång så länge avtal finns 
med försäkringsmäklare. 
 

KS 
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2.2.5 Överförmyndarenheten  
Här redovisas handlingar som förekommer i överförmyndarenhetens kärnverksamhet.  

Dokumenthanteringsplanen är uppdelad i fem avsnitt: Övergripande administration, Tillsyn över ställföreträdare, Tillsyn över legala förmyndare, 
ensamkommande barn samt framtidsfullmakter. 

Medium/Förvaring samt sortering 
Huvudmannaakterna består av diarieförda handlingar i verksamhetssystemet ÖFS-systemet samt pappersakter förvarade i Närarkiv hos överförmyndarenheten. 

Gallring 
Gallring av handlingar i huvudmannaakter sker generellt 3 år efter avlutat ärende:  
1. Efter att ett mottagningskvitto/delgivningsbevis mottagits efter att redovisningshandlingarna överlämnats eller 
2. Efter ärendet avslutats eller 
3. Från och med datum för ensamkommande barn avvikit, beslut upphörande av godmanskap eller vid verkställd utvisning eller 
4. Om det vid avslut pågår en domstolsprocess, efter lagakraftvunnen dom eller meddelande om att målet avskrivits 

Förkortningar  
ÖFS-systemet = Överförmyndarsystemet 
FB = Föräldrabalken  
LEB = Lag om god man för ensamkommande barn 
FMF - Förmyndarskapsförordning, 
SOL = Socialtjänstlagen 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Tillsyn över ställföreträdare 
Rekrytera och utbilda ställföreträdare 
Annons  Gallras vid 

inaktualitet 
Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Gallras efter 1 år i E-tjänst ÖFN 

Intresseanmälan samt bilagor 
med så som meritförteckning 
och lämplighetsintyg  

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Outlook, OpenE (E-
tjänst) 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Systematiskt Gallras efter 1 år i E-tjänst ÖFN 
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Lämplighetskontroll av 
ställföreträdare: 
-Utdrag från belastningsregistret 
-Registerförfrågan till 
Kronofogdemyndigheten 
-Uppgifter från Socialnämnden 
16 kap 10 § 

   Se vidare 
Lämplighetskontroller, 
klagomål och utredningar 

ÖFN 

Förvaltarfrihetsbevis  
 

1 år Digitalt: Outlook, OpenE (E-
tjänst) 
eller  
Papper: Pärm i Närarkiv 
överförmyndarenheten 
 

Systematisk  ÖFN 

Anteckningar från intervjuer Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: Hos handläggare  Systematiskt  ÖFN 

Brev om besked om erbjudande 
om uppdrag 

3 år  Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer  

Läggs i akt för huvudman ÖFN 

Inbjudningar och anmälningar 
till utbildningar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Systematiskt  ÖFN 

Egenproducerat 
utbildningsmaterial till 
ställföreträdare 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Systematiskt  ÖFN 

Initiering av ärende  
Ansökan från huvudman eller 
anhörig 
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Läkarintyg, social utredning 
eller dylikt rörande huvudman 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Redovisningar och upplysningar 
från framtidsfullmaktshavare 
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

God mans åtagandehandling 3 år Digitalt: ÖFS-systemet Aktnummer/ 
personnummer 

Original skickas vid förfrågan 
till Tingsrätten 

ÖFN 
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Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Huvudmannens godkännande 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens 
utredningshandlingar av 
huvudman, så som personbevis, 
släktutredning m.m.  
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens yttrande i 
ärende om initiering av 
godmanskap och förvaltarskap 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens ansökan till 
tingsrätten angående anordnade 
av godmanskap/förvaltarskap 11 
kap 15§ FB (I ansökan biläggs 
handlingar från ovan i detta 
avsnitt) 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Tingsrättens beslut/ protokoll 
om godmanskap och 
förvaltarskap 
 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Registerutdrag Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens beslut att inte 
ansöka om ställföreträdarskap 
 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

 
Förvaltningsuppdrag 
 
Förteckningsgranskning 
Förteckning över tillgångar och 
skulder 

3 år 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

-Kopia skickas till 
ställföreträdare direkt efter 
granskning  

ÖFN 
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- Original skickas till 
huvudman/dödsbo vid avslutat 
ärende. Kopia sparas hos 
överförmyndaren i 3 år efter 
avslutat ärende. 

Verifikationer  
så som saldobesked 

3 år 
Se anmärkning 
 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Återsänds direkt till 
ställföreträdare efter 
granskning. Kopia sparas hos 
överförmyndaren i 3 år efter 
avslutat ärende. 

ÖFN 

Övriga underlag exempelvis 
lagfartsbevis, kopior av reverser, 
uppgifter från kronofogde 

3 år 
 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens begäran om 
komplettering i ärendet 
-Påminnelser om komplettering 
-Kompletterande uppgifter 
m.m 

3 år 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Kompletterande verifikationer 
återsänds direkt till 
ställföreträdare efter 
granskning. Kopia sparas hos 
överförmyndaren i 3 år efter 
avslutat ärende. 

ÖFN 

Anteckning om granskning 3 år  Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Noteras på handlingen ÖFN 

Kontroll av årsräkning/årsuppgift /årsredogörelse/sluträkning 
Begäran om 
Årsräkning/årsuppgift/årsredogö
relse 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Begäran om sluträkning 3 år  Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 
 

 ÖFN 

Ansökan om anstånd om 
redovisning samt 
överförmyndarens svar 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Årsräkning/årsuppgift/ 
årsredogörelse/sluträkning 

3 år 
Se anmärkning 
 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Kopia skickas till 
ställföreträdare direkt efter 
granskning  

ÖFN 

341



61 
 

- Original skickas till 
huvudman/dödsbo vid avslutat 
ärende. Kopia på de senaste 
granskningarna sparas i 3 år 
efter avslutat ärende. 

Verifikationer till årsräkning/ 
årsuppgift/sluträkning 
så som årsbesked, 
skuldcertifikat, gåvobrev.   

3 år 
Se anmärkning 
 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Återsänds direkt till 
ställföreträdare efter 
granskning. Kopia sparas hos 
Överförmyndaren i 3 år efter 
avslutat ärende. 

ÖFN 

Övriga verifikationer till 
årsräkning/ 
årsuppgift/sluträkning 

 
- 

 
- 

 
- 

Återsänds direkt till 
ställföreträdare efter 
granskning.  

ÖFN 

Överförmyndarens begäran om 
komplettering i ärendet 
 
-Påminnelser om komplettering 
-Kompletterande uppgifter 
m.m 

3 år 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Kompletterande verifikationer 
återsänds direkt till 
ställföreträdare efter 
granskning. Kopia på 
verifikationer så som 
årsbesked m.m. sparas i 3 år 
efter avslutat ärende.  

ÖFN 

Överförmyndarens underrättelse 
om granskningsanmärkning 
 
- kommunicering kring 
granskningsanmärkning 
- Yttrande om 
granskningsanmärkning 
- Granskningsanmärkning 
 
 

3 år 
 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Befrielse från (eller förenklad form för) årsräkning/årsuppgift 
Anmälan om förenklad form 
eller befrielse från 
årsräkning/sluträkning 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
förenklad form eller befrielse 
från årsräkning/sluträkning 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 
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Bevis om spärr av tillgångar 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Kontroll av dödsbo 
Redogörelse för hinder mot 
skifte 

3 år 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Original skickas till 
huvudman/dödsbo vid avslutat 
ärende. Vid invigande av två 
exemplar återsänds det ena 
vid skifte. 
 
 

ÖFN 

Överförmyndarens beslut om ny 
tid för invigande av handlingar 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Framställan till tingsrätten 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Arvskifte, bodelning Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Avtal i samlevnad om oskiftat 
bo 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 
 

ÖFN 

Överförmyndarens 
samtycke/beslut till arvskifte, 
bodelning samt avtal i 
samlevnad om oskiftat bo 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Anmälningar om utbetalning 
från dödsbo 
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Bevis om utbetalning från 
dödsbo i form av kvitto 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens begäran om 
komplettering i ärendet 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 
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-Påminnelser om komplettering 
-Kompletterande uppgifter 
m.m 
Överförmyndarens underrättelse 
om granskningsanmärkning 
 
- Granskningsanmärkning 
- Yttrande om 
granskningsanmärkning 
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Köp/försäljning av kapital eller egendom samt övriga förfarande där överförmyndarens samtycke krävs 
Ansökan om köp av aktier eller 
annan placering samt 
huvudmannens yttrande 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Handlingar rörande 
Överförmyndarens utredning 
angående ansökan om köp av 
aktier och andra placeringar  

3 år  Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Tjänsteskrivelse i original 
läggs i personakten, kopia 
läggs som bilaga till protokoll. 

ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
samtycke till köp av aktier och 
andra placeringar 

Bevaras  
 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Original i protokoll, kopia i 
personakten bevaras.  

ÖFN 

Ansökan om 
köp/försäljning/överlåtelse av 
fast egendom/bostadsrätt samt 
huvudmannens yttrande 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens utredning om 
köp/försäljning/överlåtelse av 
fast egendom/bostadsrätt 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Tjänsteskrivelse i original 
läggs i personakten, kopia 
läggs som bilaga till protokoll. 

ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
samtycke 
köp/försäljning/överlåtelse av 
fast egendom/bostadsrätt 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Original i protokoll, kopia i 
personakten bevaras.  

ÖFN 

Bevis på 
köp/försäljning/överlåtelse av 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 
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fast egendom/bostadsrätt 
 
-Köpekontrakt 
-Taxeringsbevis  
-Lagfartsbevis 
-Redovisning inkl., 
-likvidavräkning 
-Intyg om ägarskap 
 
Ansökan om upptagande av lån 
samt huvudmannens yttrande 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Utredning om ansökan om 
upptagande av lån 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Tjänsteskrivelse i original 
läggs i personakten, kopia 
läggs som bilaga till protokoll. 

ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
samtycke till upptagande av lån 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Original i protokoll, kopia i 
personakten bevaras. 

ÖFN 

Ansökan om drivande av rörelse 
samt huvudmannens yttrande 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Utredning om drivande av 
rörelse 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
samtycke till drivande av rörelse 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Avslagsbeslut och principiella 
beslut tas i nämnd, annars tas 
beslut på delegation. 

ÖFN 

Ansökan om understöd samt 
huvudmannens yttrande 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Utredning om understöd 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Tjänsteskrivelse i original 
läggs i personakten, kopia 
läggs som bilaga till protokoll. 

ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
samtycke om understöd 
 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Original i protokoll, kopia i 
personakten bevaras. 

ÖFN 
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Överförmyndarens begäran om 
komplettering i ärenden som rör 
ovanstående förfarande där 
Överförmyndarens samtycke 
krävs.  
-Påminnelser om komplettering 
- Kompletterande uppgifter 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Uttag från spärrat från konto 
Ansökan om uttag 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 

Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Skrivs ut på papper och 
skannas in ÖFS-systemet. 
 
Inkommande ansökningar via 
E-tjänst gallras efter 1 år. 
 
 

ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
uttag 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Avslagsbeslut och principiella 
beslut tas i nämnd, annars tas 
beslut på delegation. 

ÖFN 

Kvitto på uttag 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Arvoden 
Ansökan om arvode  3 år Digitalt: ÖFS-systemet 

Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Blankett vid ansökan om 
arvode för ensamkommande 
barn 

ÖFN 

Arvodesbeslut Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Ett exemplar skickas till 
ställföreträdare 

ÖFN 

Korrespondens angående 
arvorden 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Handlingar rörande 
överklagande av arvodesbeslut 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Inkommande överklagan i 
original skickas till 
Tingsrätten 

ÖFN 

Vitesprocess 
Vitesförläggande, kopia 3 år Digitalt: ÖFS-systemet Aktnummer/  ÖFN 
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Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

personnummer 

Anmälan till tingsrätten om 
utdömande, kopia 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Tingsrättens beslut 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Mottagningskvitto/delgivningsb
evis 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Om sådant används. Annars 
bevaras en utskrift från 
postens digitala tjänst för 
kontroll av mottagande av 
rekommenderade brev.  
 

ÖFN 

Överklagade beslut 
Inkommande överklagan av 
beslut, kopia 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Original skickas till 
Tingsrätten eller annan instans 

ÖFN 

Begäran om yttrande 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Yttrande  Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Domstolsbeslut Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Lämplighetskontroller, klagomål och utredningar 
Lämplighetskontroll 
ställföreträdare: 
-Utdrag från belastningsregistret 
-Registerförfrågan till 
Kronofogdemyndigheten 
-Uppgifter från Socialnämnden 
16 kap 10 § 
 

Se anmärkning Digitalt: Gemensam filarea 
(Excelfil) 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Systematiskt Görs vid rekrytering, 
klagomål, utredning samt 
löpande en gång per år. 
 
I de fall där personen har en 
anmärkning i 
lämplighetskontrollen gallras 

ÖFN 
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 kontrollerna 3 år efter avslutat 
ärende.  
 
I de fall personen ej har en 
anmärkning gallras 
lämplighetskontrollen vid 
nästa kontroll eller vid 
inaktualitet. 
 
Kontrollerna bockas av i en 
excelfil som bevaras.  
 

Inkommande klagomål på 
ställföreträdaren 

3 år  Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Läggs i akt för huvudman 
 
 

ÖFN 

Begäran om yttranden från 
exempelvis huvudman, anhöriga 
och ställföreträdare rörande 
klagomål på ställföreträdare 

3 år  Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Yttranden gällande klagomål på 
ställföreträdare 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Handlingar rörande utredning av 
ställföreträdarens lämplighet. 
så som yttranden, utredningar 
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

 
Avslut av eller förändringar i förvaltningsuppdrag 
 
Hantera byten eller entledigande av ställföreträdare 
Begäran om entledigande från 
ställföreträdare 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Skrivs ut på papper och 
skannas in ÖFS-systemet. 
 
Inkommande begäran via E-
tjänst gallras efter 1 år. 
 

ÖFN 
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Meddelade om ställföreträdare 
vid exempelvis dödsfall, 
sjukdom och olycka 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Ansökan från huvudman eller 
närmast anhöriga om 
entledigande eller byte av 
ställföreträdare 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Begäran om yttranden ex. från 
socialtjänsten, 
omsorgsnämnden, huvudman 
och anhöriga 
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Yttranden 
 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Beslut om entledigande av 
ställföreträdare  

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Upphörande eller omprövning av ställföreträdarskapet 
Brev angående årlig granskning 
av förvaltarskap 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Yttrande angående årlig 
granskning av förvaltarskap 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Anmälan om upphörande eller 
omprövning  

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Begäran om yttranden 
exempelvis från socialtjänsten, 
omsorg, huvudman och anhöriga 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Yttranden 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Läkarintyg, social utredning 
eller dylikt rörande huvudman 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 
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Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Överförmyndarens yttrande i 
ärendet 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens ansökan till 
tingsrätten  

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Tingsrättens beslut/ protokoll 
om upphörande eller 
omprövning 
 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överflytt av akt till annan kommun 
Följebrev vid överflytt av akt Bevaras Papper: Närarkiv 

överförmyndarenheten  
Aktnummer/ 
personnummer 

Vid överflytt av akt skickas 
samtliga handlingar i akten.  
Kopia på följebrev skickas till 
huvudman och 
ställföreträdare. 
 
 

ÖFN 

Mottagningsbevis/Delgivnings-
kvitto 

Bevaras Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

Om sådant används. Annars 
bevaras en utskrift från 
postens digitala tjänst för 
kontroll av mottagande av 
rekommenderade brev.  
 

ÖFN 

Huvudmannaakt i ÖFS-systemet Gallras efter att 
mottagningsbevis
et/Delgivnings-
kvittot mottagits 

Digitalt: ÖFS-systemet 
 

  ÖFN 

Korrespondens med 
utrikesdepartementet 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Avslut av akt 
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Brev till 
huvudman/dödsbo/myndig när 
uppdrag har upphört 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Mottagningsbevis/Delgivningsk
vitto vid upphörande av uppdrag 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

Om sådant används. Annars 
bevaras en utskrift från 
postens digitala tjänst för 
kontroll av mottagande av 
rekommenderade brev.  
 

ÖFN 

Tillsyn av legala förmyndare  
Här redovisas specifikt handlingar som förekommer vid tillsyn av legala förmyndare.  

För handlingar som rör förteckningsgranskning, kontroll av årsräkning/årsuppgift, befrielse från (eller förenklad form för) årsräkning/årsuppgift 
/årsredogörelse/sluträkning, kontroll av dödsbo, Köp/försäljning av kapital eller egendom samt övriga förfarande där överförmyndarens samtycke krävs, Uttag 
från spärrat från konto, arvoden, vitesprocess, lämplighetskontroller, klagomål och utredningar, avslut av eller förändringar i förvaltningsuppdrag se avsnitt  
Tillsyn över ställföreträdare.  
Förteckningar över egendom 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 

Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

Förteckningar lämnas till 
huvudman eller dödsbo efter 
att ärendets har avslutats. 
Kopior återsänds till 
ställföreträdare efter 
granskning. Kopior läggs i akt 
för huvudman. 

ÖFN 

Gåvobrev 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Bouppteckningar 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Testamente 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Brev rörande arvsavståenden  3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

351



71 
 

Förmånstagarförordnande 3 år  Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Anmälningar från 
försäkringsbolag  

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Orosanmälan  3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

Anmälan om att förmyndare 
inte sköter barnets tillgångar 
på ett betryggande sätt enligt 
14 kap SOL. 

ÖFN 

Begäran om underlag och 
yttrande avseende anmälan 
 
-Underlag från bank m,m. 
-Yttranden från socialtjänst, 
konkursdomare, huvudman etc. 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
skärpande föreskrifter 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndaren beslut om att 
särskild överförmyndaroll/ 
kontrollerad förvaltning ska 
upphävas. 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Yttranden i ansökan om 
förordnande eller entledigande 
av förmyndare/medförmyndare 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

Avser yttranden från 
Överförmyndarnämnden, 
anhöriga och andra 
myndigheter. 

ÖFN 

Meddelande om utbetalning av 
skadestånd från 
brottsoffermyndigheten 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Begäran om yttrande samt 
underlag gällande skadestånd 
från brottsoffermyndigheten 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Inkomna yttrande och underlag 
gällande skadestånd från 
brottsoffermyndigheten  

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

Avser yttranden från 
huvudmannen socialtjänsten, 
polismyndigheten mfl.  

ÖFN 
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Meddelande från 
kronofogdemyndigheten om 
barn med skuld 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Begäran om yttrande och 
underlag på att skulden har 
betalats 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Inkommande yttrande och 
underlag på att skulden har 
betalats 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

 ÖFN 

Brev ställt vid 18-årsdagen samt 
mottagningskvitto/delgivningsbe
vis 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 

Om sådant används. Annars 
bevaras en utskrift från posten 
digitala tjänst för kontroll av 
mottagande av 
rekommenderade brev.  
 

ÖFN 

Tillsyn av ensamkommande barn 
Här redovisas specifikt handlingar som förekommer vid tillsyn av legala förmyndare.  

För handlingar som rör förteckningsgranskning, kontroll av årsräkning/årsuppgift, befrielse från (eller förenklad form för) årsräkning/årsuppgift 
/årsredogörelse/sluträkning, kontroll av dödsbo, Köp/försäljning av kapital eller egendom samt övriga förfarande där överförmyndarens samtycke krävs, Uttag 
från spärrat från konto, arvoden, vitesprocess, lämplighetskontroller, klagomål och utredningar, avslut av eller förändringar i förvaltningsuppdrag se avsnitt 
Tillsyn över ställföreträdare. 

Sortering 
Om inget personnummer finns att tillgå sorteras akterna efter Migrationsverkets dosnummer. 
  
Ansökan från migrationsverket/ 
socialtjänsten,  

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer/  

 ÖFN 

Överförmyndarens beslut om 
god man  

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 
 

 ÖFN 

Underrättelser till socialtjänsten 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer 
 

 ÖFN 

Besked om barn som avvikit Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet Aktnummer/  ÖFN 
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Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Personnummer 
 

Årsräkning/årsuppgift/ 
årsredogörelse/sluträkning (Vid 
ärenden där barnet avvikit) 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer/ 
 

Gallras 3 år efter tidpunkten 
för avvikande eller vid beslut 
för upphörande av 
godmanskap efter verkställd 
utvisning 

ÖFN 

Överförmyndarens beslut om att 
godmanskapet ska upphöra  

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
Personnummer/ 
 

 ÖFN 

Framtidsfullmakter 
Förläggande från tingsrätten 3 år Digitalt: ÖFS-systemet 

Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Överförmyndarens yttranden till 
tingsrätten  

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Redovisning från 
fullmaktshavare 

3 år Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

Beslut om förbud att bruka 
framtidsfullmakter 
 

Bevaras Digitalt: ÖFS-systemet 
Papper: Närarkiv 
överförmyndarenheten 

Aktnummer/ 
personnummer 

 ÖFN 

2.2.6 Valadministration 
Valnämnden ansvarar för att hålla i val till europaparlament, riksdag, kommun och region samt folkomröstningar. Valnämnden tillhandahåller vallokaler, utser 
röstmottagare och administrerar förtidsröstning. Valnämnden genomför även den preliminära räkningen av rösterna. Vid region- och kommunfullmäktigeval 
ansvarar länsstyrelsen för den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten, medan vid riksdags- och europaparlamentsval ansvar Valmyndigheten för 
den slutliga rösträkningen. 
 
Kansliet ansvarar för att samordna valet i kommunen. Handlingarna som uppkommer inom verksamhetsområdet förvaras i Evolution, valdatasystemet, på 
gemensam filserver \\vkis.se\gemensam\STENUNGSUND\Stöd Administration\Val, i kansliets närarkiv eller i förrådsutrymmen.  
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
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(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Vallokaler och valkretsar 
Beslut om valkretsindelning Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv kansli 
Diarienummer  VN 

Beslut om valdistrikt Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  VN 

Kartor över valdistrikt Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  VN 

Beslut val- och 
förtidsröstningslokaler  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  VN 

Register/ listor över valdistrikt 
med kontaktuppgifter till 
ordförande och distrikt  

Gallras vid inaktualitet Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Hos valarbetare 

Systematiskt  VN 

Register/ listor över val- och 
förtidsröstningslokaler 

Gallras vid inaktualitet Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Hos valarbetare 

Systematiskt  VN 

Röstmottagare/rösträknare 
Inbjudan, tidigare röstmottagare Gallras vid inaktualitet Digitalt: Outlook hos 

valarbetare  
Systematiskt E-postmeddelande skickas 

till samtliga röstmottagare 
som deltagit i tidigare val 

VN 

Spontanansökan Gallras när 
valet vunnit 
laga kraft 

Digitalt: Gemensam filarea 
eller  
Papper: Närarkiv kansli 
 

Systematiskt  VN 

Intresseanmälan, röstmottagare  Gallras när 
valet vunnit 
laga kraft 

Digitalt: OpenE (E-tjänst) Systematiskt Intresseanmälningar som 
kommit in utanför E-
tjänsten hanteras på 
gemensam filyta. 

VN 

Meddelande till röstmottagare 
om att ha blivit förordnad eller 
ej  

Gallras när 
valet vunnit 
laga kraft 

Digitalt: OpenE (E-tjänst) 
/Gemensam filarea 

Systematiskt Meddelandet hanteras 
antigen i E-tjänsten eller 
på gemensam filyta.  

VN 

Förordnande av röstmottagare Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  VN 

Register över röstmottagare 
med kontaktuppgifter 

Gallras vid inaktualitet Digitalt: Gemensam filarea - Uppdateras löpande VN 
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Handlingar rörande utbildning 
av röstmottagare: 
-register över kurser 
- kursinbjudan 
- utbildningsmaterial  
- närvarolistor  

Gallras vid inaktualitet Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt  VN 

Närvarolistor 7 år Digitalt: Gemensam filarea/ 
Papper: Närarkiv kansli 

Systematiskt Underlag till arvorden 
 
Så som närvarolistor som 
valdistriktordförande 
lämnar in på valnatten 
eller listan från 
kommunens IT-system för 
val, som skickas till 
Soltak. 
 

VN 

Valmaterial och instruktioner 
Instruktioner och 
utbildningsmaterial från 
valmyndigheten 

Gallras efter att val 
vunnit laga kraft 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt  VN 

Kommunspecifika instruktioner 
till valarbetare 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt  VN 

Handlingar som rör behörighet 
till valdatasystem  

Gallras vid inaktualitet Digitalt: Hos ansvariga 
valarbetare 

Systematiskt  VN 

Beställningslista valmaterial Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Hämtas ur valdatasystem  VN 

Följesedel, kvittens, 
korrespondens angående 
valmaterial 

Gallras efter att val 
vunnit laga kraft 

Digitalt: Outlook hos 
valsamordnare, Gemensam 
filarea  
Papper: Hos valsamordnare 

Systematiskt  VN 

Körschema (transport till 
vallokaler) 

Gallras vid inaktualitet Digitalt: Gemensam filarea 
  

Systematiskt  VN 

Packlistor Gallras efter att val 
vunnit laga kraft 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Hos valsamordnare
  

Systematiskt  VN 
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Överblivet/Oanvänt valmaterial 
Exempelvis valsedlar, 
omslagspåsar, 
plomberingar, sigill, 
kuvert, kassar, bud –och 
brevröstningskit, 
Informationsmaterial till  
Röstmottagare eller väljare 
 
Se anmärkning 
 

- Papper: Valförråd - Hanteras enligt 
Valmyndighetens 
anvisningar, somligt kan 
användas nästa val, annat 
kan slängas. 

VN 

Postfullmakter Gallras efter att val 
vunnit laga kraft 

Papper: Hos valsamordnare
  

Systematiskt Beslut om fullmakt 
diarieförs och bevaras i 
Evolution 

VN 

Informationsaffischer och 
skyltar 

Gallras vid inaktualitet Papper: Valförråd - Vid uppdatering VN 

Förtidsröstning samt ambulerande röstmottagare 
Kommunspecifikt 
informationsmaterial för 
allmänheten gällande 
förtidsröstning och ambulerande 
röstmottagare 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea  
Papper: Närarkiv kansli 

  VN 

Dagrapport över mottagna 
förtidsröster 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Dagrapport ambulerande 
röstmottagare 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Kvitto hämtning röster på 
röstmottagningsställe 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Väljarförteckningar, ifyllda Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 
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Kvitton avseende röster  
som tagits emot från  
posten 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Protokoll över mottagna 
förtidsröster 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Sammanställning förtidsröster Gallras vid inaktualiet Digitalt: Valdatasystem Systematiskt  VN 
Förtidsröster som kommer för 
sent för att hanteras på 
valnämndens  
preliminära rösträkning 

Gallras efter att val 
vunnit laga kraft, men 
inte förrän 30 september 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt Ska hanteras som 
underkända förtidsröster 

VN 

Valdag och onsdagsräkning 
Kvittens röstlängd Gallras när 

valet vunnit 
laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt Ordförande för varje 
distrikt kvitterar ut 
röstlängd, resultatbilagor, 
närvarolista, bilaga till 
protokoll m.m. 

VN 

Röstlängder Bevaras Papper: Närarkiv kansli Systematiskt Skickas efter valet till 
länsstyrelsen 
tillsammans med rösterna 
från onsdagsräkningen. 
Länsstyrelsen skickar efter 
kontroll tillbaka 
röstlängderna för 
arkivering i kommunen. 

VN 

Tillägg i röstlängden, 
valmyndighetens och 
länsstyrelsens beslut 

Gallras när 
valet vunnit 
laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt Beslutet ska följa rösten 
till dess  
uppgiften förts in i 
röstlängden. Därefter  
förvaras besluten hos 
valsamordnaren  
och gallras när valet 
vunnit laga kraft. 

VN 

Protokoll vallokaler, 
resultatbilagor 

- - - Original skickas till 
Länsstyrelsen 
 

VN 
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Avser både valdag och 
onsdagsräkning 

Kopior gallras efter val 
vunnit laga kraft 

Omslag med röster -  - - Levereras till länsstyrelsen 
direkt efter valet. 

VN 

Kvitton på leveranser från 
Posten 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Kvitton på leveranser av 
förtidsröster till valdistrikten 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Loggbok Bevaras Papper: Närarkiv kansli - Över händelser under 
valdagen/natten 

VN 

Blanketter innehåll 
”uppsamlings-kasse” 

Gallras efter att val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Omslag med budröster 
underkänts och tagits om hand 
 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Omslag med  
ytterkuvert från godkända  
budröster 

Gallras efter att 
nästkommande val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Röstkort (som samlats upp i 
vallokaler och röstningslokaler) 

Gallras efter genomfört  
val 

Papper: Hos valsamordnare -  VN 

Sent inkomna brevröster Gallras efter att val 
vunnit laga kraft, men 
inte förrän tidigaste 30 
september 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Ytterkuvert till brevröster (gula) Gallras efter att val 
vunnit laga kraft 

Papper: Närarkiv kansli Systematiskt  VN 

Utvärdering av val  
Inkomna synpunkter Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv, kansli 
Diarienummer  VN 

Enkät Gallras vid inaktualitet Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt  VN 

Enkätsvar Gallras när 
sammanställning är 
gjord 

Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt Sammanställning 
diarieförs och bevaras i 
Evolution 

VN 
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Utvärdering/rapport av valet Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  VN 

2.2.7 Serveringstillstånd  
Kommunen ansvarar enligt alkohollagen (2010:1622) för tillståndsgivning samt tillsynsansvaret tillsammans med polismyndigheten servering av alkoholhaltiga 
drycker. 

Handläggning av ärendena sköts av miljöförvaltningen, tillståndsenheten i Göteborg (benämns vidare tillståndsenheten) på uppdrag av Stenungsunds kommun. 

En verksamhet ansöker om alkoholtillstånd.  Ansökan skickas in till tillståndsenheten som utreder och tar fram ett förslag till beslut. Utredningen och förslag till 
beslut skickas som underlag till Stenungsunds kommun som fattar beslutet. Beslut fattas på delegation av (TMN) Tekniska myndighetsnämnden. 
Tillståndsenheten tar fram en tillsynsplan och utför tillsyn över verksamheterna. 

Samtliga handlingar i ärendet skickas till Stenungsunds kommun efter att de avslutats hos tillståndsenheten.  

Förvaring av handlingar sker i ärendehanteringssystemet Evolution, och/eller i pappersakter sorterade på serveringstillfälle. 

 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Stadigvarande tillstånd 

Ansökan  3 år efter 
verksamheten 
upphört. 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
serveringsställe 

Hanteras av tillståndsenheten  

 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Remiss med eventuell bilagd 
ansökan 

 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten  

TMN 

Remissvar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 
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Utredningar och förslag till 
beslut i ärenden rörande 
stadigvarande serveringstillstånd 

Bevaras  
Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Underlag till beslut och 
utredningar i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd. 

Innehåller handlingar såsom:  
Kopior på registerutdrag, 
hyreskontrakt, 
verksamhetsberättelser, 
finansieringsplan, bevis över 
godkänd livsmedelslokal, 
korrespondens, yttranden från 
andra förvaltningar. 

3 år efter 
verksamheten 
upphört eller att 
nya ägare 
efterträtt. 

 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
serveringsställe. 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 

Tillståndsbevis, stadigvarande 
servering 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
serveringsställe 

Hanteras av tillståndsenheten: 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Anmälningar om utsedda 
serveringsansvariga personer 

3 år efter 
verksamheten 
upphört eller att 
nya ägare 
efterträtt. 

 

Papper: Närarkiv kansli 
 

Akt sorterad på 
serveringsställe. 
 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 
 

TMN 

Anmälan om upphörande av 
stadigvarande serveringstillstånd 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Tillfälliga tillstånd 
Tillfälliga tillstånd kan avse exempelvis; tillfälligt utökade serveringstider, evenemang och slutna sällskap. 
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Ansökan  5 år Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
serveringsställe 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
Tillståndsenheten. 

TMN 

Remiss med eventuell bilagd 
ansökan 

 

5 år Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten  

TMN 

Remissvar 5 år Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 

Utredningar och förslag till 
beslut i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd. 

 

5 år Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Underlag till beslut och 
utredningar i ärenden rörande 
tillfälliga serveringstillstånd. 

Innehåller handlingar såsom:  
Kopior på registerutdrag, 
hyreskontrakt, 
verksamhetsberättelser, 
finansieringsplan, bevis över 
godkänd livsmedelslokal, 
korrespondens, yttranden från 
andra förvaltningar. 

5 år Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
serveringsställe. 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Beslut om tillfälliga tillstånd 5 år Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 

Tillsyn  

Årsrapport om tillsyn Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 
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Handlingar i ärenden rörande 
tillsyn som inte leder till erinran, 
anmärkning, sanktioner eller 
återkallelse av 
serveringstillstånd. 
Däribland beslut, utredning, 
tillsynsrapport och annat 
underlag.  

5 år Papper: Närarkiv kansli 
 

Akt sorterad på 
serveringsställe. 
 

Hanteras av tillståndsenheten 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Handlingar i ärenden rörande 
tillsyn som leder till erinran, 
anmärkning, sanktioner eller 
återkallelse av 
serveringstillstånd. 
Däribland beslut, utredning, 
tillsynsrapport och annat 
underlag. 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
serveringsställe. 

Hanteras av tillståndsenheten 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Handlingar rörande 
inkommande klagomål, 
anmälningar mot verksamhet 
med serveringstillstånd som inte 
leder till erinran, anmärkning, 
sanktioner eller återkallelse av 
serveringstillstånd. 

5 år Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
serveringsställe. 

Hanteras av tillståndsenheten 

 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Handlingar rörande 
inkommande klagomål, 
anmälningar mot verksamhet 
med serveringstillstånd som 
leder till erinran, anmärkning, 
sanktioner eller återkallelse av 
serveringstillstånd. 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
serveringsställe. 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Utredning och förslag på beslut 
angående erinran eller 
återkallelse av 
serveringstillstånd 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 
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Beslut om erinran eller 
återkallelse av 
serveringstillstånd 

 

 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till sökande och 
tillståndsenheten 

TMN 

Överklagan  

Handlingar rörande 
överklagande och domar. 

 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

För handlingar i överklagande 
se avsnitt 1.6.3 Överklagan 
och omprövning 

TMN 

2.2.8 Tillstånd av försäljning av öl, tobak samt liknade produkter 
Kommunen ansvarar enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP), tillståndsansvaret av tobaksprodukter. För elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare gäller anmälningsplikt. Tillsynsansvaret för tobak och liknande produkter har kommunen tillsammans med polismyndigheten. 

Enligt alkohollagen (2010:1622) anmäls försäljning av öl i detaljhandel till kommunen. Kommunen genomför tillsyn. 

Handläggning av ärendena sköts av miljöförvaltningen, tillståndsenheten i Göteborg (benämns vidare tillståndsenheten) på uppdrag av Stenungsunds kommun. 

En verksamhet ansöker om försäljningstillstånd. Ansökan skickas in till Tillståndsenheten som utreder och tar fram ett förslag till beslut. Utredningen och förslag 
till beslut skickas som underlag till Stenungsunds kommun som fattar beslutet. Beslut fattas på delegation av (TMN) Tekniska myndigheten. Tillståndsenheten 
tar fram en tillsynsplan och utför tillsyn över verksamheterna. 

Samtliga handlingar i ärendet skickas till Stenungsunds kommun efter att det avslutats hos Tillståndsenheten. 

Förvaring av handlingar sker i ärendehanteringssystemet Evolution, och/eller i pappersakter sorterade på försäljningsställe. 

 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Anmälan av försäljning 

364



84 
 

Anmälan, med eventuella 
bilagor 

Gallras efter 
verksamheten 
upphört eller att 
nya ägare 
efterträtt. 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Egenkontrollprogram Gallras efter 
verksamheten 
upphört eller att 
nya ägare 
efterträtt. 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Förändring av anmälan  Gallras efter 
verksamheten 
upphört eller att 
nya ägare 
efterträtt. 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
serveringsställe. 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMM 

Anmälningsbevis Bevaras Papper: Närarkiv kansli Akt sorterad på 
serveringsställe. 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMM 

Avanmälan  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallras efter 
verksamheten 
upphört eller att 
nya ägare 
efterträtt. 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMM 
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Stadigvarande försäljningstillstånd 

Ansökan  3 år efter 
verksamheten 
upphört. 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
Tillståndsenheten. 

TMN 

Remiss med eventuell bilagd 
ansökan 

 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten  

TMN 

Remissvar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 

Utredningar och förslag till 
beslut i ärenden rörande 
stadigvarande 
försäljningstillstånd 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Underlag till beslut och 
utredningar i ärenden rörande 
stadigvarande 
försäljningstillstånd. 

Innehåller handlingar såsom:  
Anmälan, Kopior på 
registerutdrag, hyreskontrakt, 
verksamhetsberättelser, 
finansieringsplan, bevis över 
godkänd livsmedelslokal, 
korrespondens, yttranden från 
andra förvaltningar. 

 

 

3 år efter 
verksamheten 
upphört. 

 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av 
tillsynståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Beslut om stadigvarande 
försäljningstillstånd 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 
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Försäljningstillståndsbevis Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av 
Tillsynståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Anmälan om upphörande av 
stadigvarande 
försäljningstillstånd. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Tillfälliga försäljningstillstånd 

Ansökan  3 år efter 
verksamheten 
upphört. 

 

Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av 
Tillståndsenheten: 
 
Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Remiss med eventuell bilagd 
ansökan 

 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten  

TMN 

Remissvar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 

Utredningar och förslag till 
beslut i ärenden rörande 
stadigvarande 
försäljningstillstånd 

5 år Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Beslut om tillfälliga 
försäljningstillstånd 

5 år Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till tillståndsenheten TMN 

Underlag till beslut och 
utredningar i ärenden rörande 
tillfälliga försäljningstillstånd. 

 

5 år Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 

TMN 
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förvaring från 
tillståndsenheten. 

Tillsyn  

Årsrapport om tillsyn Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Handlingar i ärenden rörande 
tillsyn som inte leder till erinran, 
anmärkning, sanktioner eller 
återkallelse av 
försäljningstillstånd. 

Däribland beslut, utredning, 
tillsynsrapport och annat 
underlag.  

5 år Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 
 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Handlingar i ärenden rörande 
tillsyn som leder till erinran, 
anmärkning, sanktioner eller 
återkallelse av 
försäljningstillstånd. 

Däribland beslut, utredning, 
tillsynsrapport och annat 
underlag. 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Handlingar rörande 
inkommande klagomål, 
anmälningar mot verksamhet 
med serveringstillstånd som inte 
leder till erinran, anmärkning, 
sanktioner eller återkallelse av 
försäljningstillstånd. 

5 år Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 

Handlingar rörande 
inkommande klagomål, 
anmälningar mot verksamhet 
med serveringstillstånd som 
leder till erinran, anmärkning, 

Bevaras Papper: Närarkiv kansli Akt sorterade på 
försäljningsställe 

Hanteras av tillståndsenheten 

Ingår i ärendeakt som vid 
avslut av ärende inkommer för 
förvaring från 
tillståndsenheten. 

TMN 
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sanktioner eller återkallelse av 
försäljningstillstånd. 
Utredning och förslag på beslut 
angående erinran eller 
återkallelse av 
försäljningstillstånd. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

TMN 

Beslut om erinran eller 
återkallelse av 
försäljningstillstånd. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Skickas till sökande och 
tillståndsenheten 

TMN 

Överklagan  

Handlingar rörande 
överklagande och domar. 

 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inkommer från 
tillståndsenheten 

För handlingar i överklagande 
se avsnitt 1.6.3 Överklagan 
och omprövning 
 

TMN 

2.2.9 Lotteritillstånd 
Enligt Spellag (2018:1138) kan allmännyttiga ideella föreningar få tillstånd i att hålla lotterier. Ansökan om tillstånd görs hos kommunen. 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Ansökan om lotteritillstånd Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  TMN 

Bilagor till ansökan om 
lotteritillstånd 

5 år efter 
giltighetens slut 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  TMN 

Beslut om lotteritillstånd Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  TMN 

Lotteriredovisning samt bilagor 5 år efter 
giltighetens slut 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  TMN 

Rapportering till 
lotteriinspektionen 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Hos handläggare Systematiskt Görs vid förfrågan  TMN 
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Korrespondens i ärenden 
gällande lotteritillstånd 

Se anmärkning 

 

- - - Korrespondens av vikt för 
beslut i ärende av 
lotteritillstånd diarieförs och 
bevaras. Övrig korrespondens 
gallras vid inaktualitet. 

TMN 

2.3 Digitalisering  
Digitaliseringsfunktionen arbetar med att följa upp, kartlägga och utveckla kommunen inom IT-området. 
 
Det kommunala bolaget SOLTAK AB sköter driften av IT-tjänster i kommunen, såsom teknisk utrustning, kontohantering och support.  
Handlingar som uppkommer i SOLTAK AB:s tjänster förvaras hos bolaget lokalt. 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Handlingsplan för E-strategi Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv, kansli  

Diarienummer  KS 

Handlingar rörande IT- 
säkerhetsriktlinjer, 
utbildningsmaterial 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Office365 Systematiskt  KS 

Handlingar rörande AD-
kontohantering: 

så som beställningar, 
behörigheter, ändringar, 
avbeställningar. 

 

Gallras vid 
inaktualitet 

  Hanteras av SOLTAK KS 

Handlingar rörande 
administrering av 
telefonabonnemang: 

så som beställningar, ändringar, 
avbeställningar. 

Gallras vid 
inaktualitet 

  Hanteras av SOLTAK KS 
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Telefonkatalog - medarbetare  

med kontaktuppgifter, uppgifter 
om frånvaro och anställning. 
m.m. 

Gallras vid 
inaktualitet 

 

Digitalt: Telia Touchpoint  Uppdateras löpande KS 

Handlingar rörande 
beställningar av teknisk 
utrustning så som datorer, 
telefoner, I-PADs m.m. 

Gallras vid 
inaktualitet 

  Hanteras av SOLTAK KS 

Handlingar rörande felanmälan 
helpdesk/support 

Gallras vid 
inaktualitet 

  Hanteras av SOLTAK KS 

Inventarieförteckning 
nätansluten utrustning 

   Hanteras hos SOLTAK KS 

Dokumentation om teknisk 
infrastruktur, så som nätverk och 
servrar. 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

  Hanteras av SOLTAK KS 

Licensbevis, information om 
programvara 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: hos 
digitaliseringsfunktionen, 
Papper och/eller digitalt hos 
systemförvaltare/Soltak 

Systematiskt Efter upphörande KS 

Systemförvaltarlistan Gallras vid 
inaktualitet 
 

Digitalt: Office365 Systematiskt Publiceras på Intranätet. 
Uppdateras löpande. 

 

KS 

Manualer/ 
användardokumentation 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt och/eller Papper: 
Hos systemförvaltare 

Systematiskt  KS 

Systemdokumentation 

-Avser både dokumentation från 
leverantör och egenproducerad 

Bevaras  
Se anmärkning 

Digitalt och/eller Papper: 
Hos systemförvaltare /Soltak 

Systematiskt Dokumentationen måste 
bevaras i en sådan 
utsträckning för att arkivering 
av informationen kan ske. 
Dokumentation av tillfällig 

KS 
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betydelse kan gallras när 
systemet avvecklats. 

 
Loggar i verksamhetssystem  5 år Digitalt: hanteras av 

systemförvaltare/Soltak/lever
antör 

- Loggar sparas i kommunens 
verksamhetssystem som 
förvaltas av systemförvaltare 
på kommunkansliet. Om ett 
visst systems loggar behöver 
gallras efter en annan tidsfrist 
anges detta specifikt kring 
systemet. 

KS 

Loggar, cookies, elektroniska 
händelsespår 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: hanteras av 
systemförvaltare/Soltak/lever
antör 

 Se vidare avsnitt 1.1 Gallring 
av handlingar av tillfällig och 
ringa betydelse. 

KS 

2.4 Kommunikation 
Kommunikationsfunktionen ingår i sektor Stödfunktioner och är ett centralt stöd för kommunikationsinsatser och ansvarar bland annat för kommunens 
webbplatser, mediacoachning och grafisk profil. Inom funktionen finns medborgarservice som är ett kontaktcenter för kommuninvånare och kommunanställda. 
Där hanteras kommunens växel, posthantering, kommunens e-postinkorg samt reception. Funktionen ansvarar även för borglig vigsel och budget- och 
skuldrådgivning. 

2.4.1 Kommunikation, Medborgarservice 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Grafiskt profilprogram Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Kommunikationsprogram Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Pressmeddelande  Bevaras  
se anmärkning 

Digitalt: Evolution/ 
verksamhetssystem 

Diarienummer Pressmeddelanden som endast 
publiceras på hemsidan kan 

KS 
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Papper: Närarkiv kansli/Hos 
respektive enhet 
 

gallras vid inaktualitet. 
Pressmeddelanden som ingår i 
ett diariefört ärende bevaras i 
Evolution/verksamhetssystem 

Pressklipp 
Annonser, artiklar 

Gallra vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

- - Annonser som exempelvis ska 
publiceras i dagspress 
angående möten, öppettider 
etc. kan gallras vid 
inaktualitet 

Annonser, artiklar vid 
särskilda händelser, 
evenemang, eller om 
exempelvis projekt kan sparas 
som kuriosa. 

 

KS 

Nyhetsbrev, 
kommunikationsenheten 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt  KS 

Bildarkiv samt film och ljud Bevaras 
Se anmärkning  

Digitalt eller analogt: Hos 
respektive enhet 

Systematiskt Ett urval av bilderna, 
filmerna, ljudinspelningarna 
bevaras. övriga bilder m.m. 
kan gallras. 
 
Vid ett återkallande av ett 
samtycke för användandet av 
bild, film och ljud får olika 
alternativ tillämpas: -  
-Att avidentifiera ”maska” 
”blurra” bilden. 
-gallra bilden 
-Avpublicera och arkivera 
bilden 
 
En mediabank kommer att 
upphandlas. 
 

KS 
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Samtycken, bild, ljud och film 
 
 
 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet 

Systematiskt Inom 
kommunikationsfunktionen 
hanteras samtycken i 
dagsläget på gemensam 
filarea. 
 
En mediabank kommer att 
upphandlas där 
kommunikation 
fortsättningsvis kommer att 
hantera samtycken. 

KS 

Vepor, flaggor, profilprodukter Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

- - Enskilda produkter som 
tagits fram för särskilt 
ändamål kan bevaras som 
kuriosa. Annars behöver i 
regel ej vepor, flaggor 
pennor, väskor, 
paraplyer och dylikt bevaras. 

KS 

Digitala enkäter, formulär Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: I respektive system, 
exempelvis Sitevision Cloud 
och OpenE  

 Ansvarig handläggare 
ansvarar för att ta hand om 
enkäter som ska bevaras.  
 
 

KS 

Tidningen ”Framtidstro och 
utveckling” 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Exemplar i pärm hos 
kommunikation 

Kronologiskt  KS 

Extern webbplats och intranät Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt Skärmdumpar på startsida och 
webbplatsens karta/struktur 
sparas ner på gemensam 
filarea en gång om året samt 
vid varje större förändring. 
Tillfällig information gallras 
fortlöpande. 

KS 

Nyheter, information på 
kommunens intranät, 
externwebb och digitala 
skärmar. 

Bevaras/Gallras 
vid inaktualitet 

Digitalt: Sitevision Cloud, 
Gemensam filarea 

- Gallras när informationen inte 
längre är aktuell och/eller 
skrivs över med ny 
information. 

 
KS 
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Om information är av vikt ska 
ansvarig handläggare för 
informationen hantera denna i 
Evolution/ 
verksamhetssystem, utskrift 
eller se till att den hålls ordnat 
på annat vis  

Sociala medier Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt Skärmdumpar på startsida 
sparas ner på gemensam 
filarea en gång om året samt 
vid varje större förändring. 

KS 

Inlägg på sociala medier Bevaras/Gallras 
vid inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: Social media - Inlägg som genererar ett 
ärende bevaras och förs över 
till Evolution/ 
verksamhetssystem, utskrift 
eller hålls ordnat på annat vis. 
 
Frågor och svar av enklare 
karaktär, kommentarer och 
inlägg för kännedom kan 
gallras vid inaktualitet. 

KS 

Olämpliga inlägg på sociala 
medier 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Inläggen raderas efter 
diarieföring i Evolution 

KS 

Förteckning över utlån av 
nycklar, taggar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: pärm i 
Medborgarservice 

Utgör register Användarens uppgifter gallras 
även från Vanderbilt 
(systemet) i samband med 
avslutad anställning. 

KS 

Ärenden i OS-ticket Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: OS-ticket Systematiskt Ärenden av vikt eller som 
innehåller sekretess förs över 
till Evolution/ 
verksamhetssystem, utskrift 
eller hålls ordande på annat 
vis 
 
Ärenden av tillfällig eller 
ringa betydelse, eller med kort 

KS 
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gallringsfrist hanteras endast i 
systemet. 
 
I dagsläget sparas alla ärenden 
förutom de som tas bort 
manuellt i väntan på att det 
ska finnas en 
gallringsfunktion i systemet.  
 

Ärendestatistik, OS-ticket Bevaras Digitalt: OS-ticket, 
Gemensam filarea 

Kronologiskt Skärmdumpar sparas ner på 
Gemensam filyta en gång om 
året (årsvis). 

KS 

Fullmakt för postöppning 
PostNord 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt  KS 

Fullmakt för personadresserad 
post 

- - - Är en del i anställningsavtal 
som bevaras i personalakt hos 
personalfunktionen. 
 

KS 

Anmälan till Transportpoolen Gallras vid 
avslutad 
anställning 

Papper: pärm i 
Medborgarservice 

Systematiskt Användarens uppgifter gallras 
även från Transportpoolen 
(systemet) i samband med 
avslutad anställning. 

KS 

Anmälan parkeringstillstånd Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: pärm i 
Medborgarservice 

Systematiskt Alla anmälningar skannas in 
och skickas till Soltak för 
handläggning. 

KS 

Inlägg i chattfunktion 
(Kommun-Kim) 

Gallras efter 21 
dagar. 

Digitalt: BOOST AI AS 
 
  

- Inläggen sparas i systemet i 
21 dagar innan de raderas helt. 

KS 

2.4.2 Borglig vigsel 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 
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Förslag på eller avanmälan av 
vigselförrättare till 
Länsstyrelsen 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Beslut från länsstyrelsen  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Förordande eller entledigande av 
vigselförrättare 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Kontaktuppgifter till 
vigselförrättare 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: 
Förtroendemannaregistret 
(Troman) 

Systematiskt Uppdateras löpande KS 

Vigselförfrågan 2 år Digitalt: Outlook, OpenE (E-
tjänst) 

Systematiskt  KS 

Vigselintyg - - - Hanteras av vigselförrättare  
Original ges till vigda 

KS 

Vigselprotokoll - - - Hanteras av vigselförrättare  
 
Original skickas till 
Länsstyrelsen 

KS 

2.4.3 Budget och skuld 
Stenungsunds kommun är värdkommun för den gemensamma budget- och skuldrådgivning för Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Orusts kommun och 
Lilla Edets kommun. 

Budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad kommunal service där kommunmedlemmar kan få rådgivning om sin ekonomi. Kommunen erbjuder bland annat 
hjälp med budgetrådgivning- och skuldsanering i form av en ansökan om skuldsanering och ger råd och stöd genom hela skuldsaneringsprocessen. Vid 
handläggning av dessa ärenden upprättas personakter, med exempelvis dokumentation över överenskommelse med fordringsägare, betalplan, kopia på anmälan 
om skuldsanering. Personakterna är uppdelade i handlingar som upprättas i BOSS +, eller som inkommer på papper. 

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Statistik  

anonymiserad statistik över antal 
ärenden samt typ av ärenden. 

Bevaras Digitalt: Excelfil hos 
handläggare 

-  KS 
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Bokningslista för kundmöten 1 år Digitalt: OpenE (E-tjänst) -  KS 
Ärenden rörande 
budgetrådgivning 

Ärendeblad, 
minnesanteckningar, 
skuldöversikter och kalkyler, 
förslag till hushållsbudget, 
underlag från långivare, 
korrespondens och 
överenskommelser med 
fordringsägare 
 

Gallras 5 år efter 
avslutat ärende 

Digitalt: BOSS + 
Papper: Närakiv kansli 

Personakt  KS 

Ärende rörande skuldsanering 
prövade enligt 
skuldsaneringslagen. 

Ärendena kan innehålla 
ärendeblad, minnesanteckningar, 
skuldöversikter och kalkyler, 
förslag till hushållsbudget,  
underlag från långivare, kopior 
av korrespondens, 
överenskommelser med 
fordringsägare, kopior av 
ansökan till och beslut från 
myndigheter samt handlingar 
rörande överklagande av beslut 
 

Gallras 5 år efter 
avslutat ärende 

Digitalt: BOSS + 
Papper: Närakiv kansli 

Personakt Vid omprövning av beslut om 
skuldsanering gäller 
gallringsfristen från och med 
5 år efter att det nya beslutet 
är taget. 

KS 

Ärenden rörande 
skuldrådgivning, ärenden som 
inte är prövade enligt 
skuldsaneringslagen. 
 

Gallras 5 år efter 
avslutat ärende 

Digitalt: BOSS + 
Papper: Närakiv kansli 

Personakt Ärenden som innehåller 
betalplan gallras efter att 
betalplanen förlöpt 

KS 

Påbörjade ärenden rörande 
budget eller skuldsanering där 

Gallras 5 år efter 
avslutat ärende 
eller 5 år efter 

Digitalt: BOSS + 
Papper: Närakiv kansli 

Personakt  KS 
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motparten inte längre 
medverkar. 

sista 
kontaktförsöket. 

 

 

 

2.5 Personal  
Personalfunktionen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunledningsgruppen med stöd och service åt verksamhetschefer och anställda i 
kommunen.  Personalfunktionen huvudsakliga arbetsuppgifter är Lönepolitik och lönebildning, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, jämställdhet och mångfald, 
samverkan- och inflytandefrågor, personalbefrämjande åtgärder, anställningstrygghetsfrågor, arbetsrätt och förhandlingar, personalutveckling och 
kompetensförsörjning, arbetslagsutveckling och handledning, psykosociala stödinsatser samt stöd och service åt chefer. 

Det kommunala bolaget SOLTAK AB sköter löneadministrationen för Stenungsunds kommuns räkning. Handlingar som uppkommer i SOLTAK AB:s processer 
förvaras hos bolaget lokalt. Det centrala lönesystemet heter Självservice HR/ lön. 

Personalfunktionen använder en rad olika systemstöd, så som Draftit, Adato, Novi, Visma recruit, Winlas, och Evolution, men även analoga blanketter för att 
hantera sina handlingar. Personalhandlingar som berör en individ samlas i en personalakt i närarkivet. 

Personalfunktionen står inför att succesivt börja att digitalisera sin administration och detta kommer innebära att det handlingar som beskrivs bevaras på papper i 
dag gradvis endast kommer bevaras digitalt. Funktionen kommer att börja att upprätta digitala personakter under 2022. 

Originalpappershandlingar som inkommer eller upprättas får gallras efter skanning se framtagen rutin: Rutin för ersättningsskanning av personalhandlingar i 
Adato, Novi samt Visma Recruit. 

 

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges 
avses 
samtliga 
nämnder) 

AFA‐beslut (Arbetsmarknadens 
Försäkringsaktiebolag) 
 

   Hanteras av SOLTAK KS 
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Anmälan av bisyssla Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 
Annonser, utlyst tjänst 2 år  

 
Digitalt: Rekryteringsverktyg 
 

Per tjänst   KS 

Ansökningshandlingar, erhållen 
tjänst 

Bevaras  Digitalt: Personakt 
 

Personnummer  KS 

Ansökningshandlingar, ej 
erhållen tjänst 

2 år  Digitalt: Rekryteringsverktyg 
 

Personnummer  KS 

Ansökningar, spontana Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/papper: Hos 
respektive enhet 

Systematiskt Hanteras både centralt hos 
personalenheten samt ute i 
kommunen på 
verksamhetsnivå. 

KS 

Anställningsavtal Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer Likalydande till anställd KS 
Anställningsavtal 
timavlönade/arvoderade 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer Likalydande till anställd KS 

Arbetsanpassning, behov och 
åtgärder 

Bevaras  Digitalt: Adato 
Digitalt: Personakt 

Personnummer  KS 

Arbetsgivarintyg    Hanteras av SOLTAK KS 
Arbetsbetyg/ tjänstgöringsbetyg Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 
Arbetsintyg/tjänstgöringsintyg Gallras vid 

inaktualitet 
Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Arbetsmiljöarbete, handlingar 
rörande så som: 
- tidsplan och handlingsplan för 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
-protokoll från skyddsrond 
-arbetsmiljöutredningar, 
-riskanalyser vid ex: 
omorganiseringar  

Bevaras Digitalt: Evolution/ 
Gemensam filarea  

Diarienummer/ 
Systematiskt 

Hanteras centralt och på 
respektive enhet. 
 

KS 

Arbetsskador och tillbud, 
anmälan, utredningar 

Bevaras Digitalt: DF Respons 
(Skalman) 

Systematiskt Handlingar rörande anmälan 
till arbetsmiljöverket och 
dylikt registreras även här 

KS 
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Arbetsskador och tillbud, 
sammanställning 

Bevaras Digitalt: DF Respons 
(Skalman) 

Systematiskt   KS 

Avgångsvederlag, 
överenskommelse om 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Belastningsregistret, utdrag ur Bevaras /Gallras Papper: Närakiv personal  Personnummer Hanteras olika beroende på 
lagstiftning för 
verksamhetsområde och 
arbetsuppgifter. I vissa fall 
sparas utdraget (eller en kopia 
på utdraget) under en period, 
medan i andra fall gallras 
utdraget direkt efter kontroll. 
 
Uppgift om att kontroll har 
gjorts noteras i Winlas 
 

KS 

Disciplinärenden 

 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer Skriftlig varning i slutet 
kuvert i personalakt  

KS 

Dödsfall, meddelande från KPA    Hanteras av SOLTAK KS 

Fackliga förtroendemän, 
anmälan 

2 år efter avslutat 
uppdrag  

Digitalt: Personakt  Personnummer  KS 

Fackliga förtroendemän, 
avanmälan  

2 år efter avslutat 
uppdrag 

Digitalt: Personakt  Personnummer  KS 

Ansökan om ersättning för 
fackligt arbete 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Digitalt: Personakt  

Systematiskt Skannas till SOLTAK som 
hanterar ansökan och 
genomför utbetalningen 
 
Hanteringen av fackligt 
förtroendevalda förväntas ses 
över om en snar framtid för att 

KS 
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fortsättningsvis kunna 
hanteras digitalt. 

Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

2 år  Digitalt: Personakt 
 

Systematiskt Hanteringen av fackligt 
förtroendevalda förväntas ses 
över om en snar framtid för att 
fortsättningsvis kunna 
hanteras digitalt. 

KS 

Friskvårdsersättning Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: E-passi  -  KS 

Förmåner, beslut om Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer Avser individnivå  KS 

Försäkringskassans anteckningar Bevaras Digitalt: Adato 
Digitalt: Personakt  

Diarienummer/ 
Personnummer 
 

 KS 

Försäkringskassan  
Avstämnings‐/uppföljningsmöte
n 

Bevaras Digitalt: Adato 
Digitalt: Personakt 

Diarienummer/ 
Personnummer 

 KS 

Försäkringskassans beslut 
avseende 
rehabiliteringsersättning 

Bevaras Digitalt: Adato 
Digitalt: Personakt 

Diarienummer/ 
Personnummer 

 KS 

Försäkringskassans beslut 
avseende 
sjukersättning/sjukpenning 

Bevaras Digitalt: Adato 
Digitalt: Personakt 

Diarienummer/ 
Personnummer 

 KS 

Uppgift om gratifikation Bevaras Digitalt: Winlas Personnummer  KS 

Justeringsrapporter ‐ rättelser    Hanteras av SOLTAK KS 

KPA ‐ Pensionsanstaltens avtal Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer Originalavtalet förvaras hos 
Stenungsunds kommun. 
Kopia på avtal skickas till 
SOLTAK som hanterar 
avtalet.  

KS 

KPA, förfrågningar om 
anställningstid 

   Hanteras av SOLTAK KS 
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Kompetensutvecklingsinsatser, 
dokumentation av eventuella 
konsulter och andra 
uppdragstagare 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Kontrolluppgifter    Hanteras av SOLTAK KS 

Kursintyg/bevis 
behörighetsgivande utbildning 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

LAS‐varsel, handlingar som 
resulterar i avslut 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

LAS‐varsel, handlingar som ej 
resulterar i avslut 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Ledighetsansökan     Hanteras av SOLTAK KS 

Läkarintyg  Bevaras Digitalt: Adato Personnummer  KS 

Löneavdrag Bevaras Digitalt: Självservice HR/ 
lön 
Digital: Personakt 

 Blanketter för exempelvis 
kaffeavdrag, 
parkeringstillstånd och privat 
användandet av tjänstetelefon 
läggs i personakten. 
Hanteringen av löneavdragen 
sköts av SOLTAK. 
 

KS 

Lönelistor / Lönespecifikationer    Hanteras av SOLTAK KS 

Lönepolicy Bevaras Digitalt: Draftit Systematiskt  KS 

Lönesamtal  Gallras vid 
inaktualitet 

  Dokumentationen ser olika ut 
mellan chefer och 
medarbetare 

KS 

Missbruk av alkohol eller andra 
droger, handlingsprogram för 
hantering 

Bevaras Digitalt: Adato Systematiskt  KS 
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Missbruk av alkohol eller andra 
droger, policy 

 

Bevaras 

 

Digitalt: Draftit Systematiskt  KS 

Mobiltelefonpolicy Vid 
anställningens 
avslut 

Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Omplacering, handlingar Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Pension, förhandsberäkningar    Hanteras av SOLTAK KS 

Pensionsansökan, 
pensionsbrev med bilagor 

   Hanteras av SOLTAK KS 

Pensionsansökan, särskild 
ålderspension 

   Hanteras av SOLTAK KS 

Pensionsbeslut    Hanteras av SOLTAK KS 

Pensionslösningar, avtal om 
särskilda, pensionsväxling 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Pensionsrätt, förfrågan Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Pensionsunderlag, 
pensionstidsunderlag 

Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Pensionsunderlag SPV 9 2 år Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Medarbetarenkäter, resultat Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
  

Systematiskt Enkäterna administreras i 
systemet Vestra 
 
Avser kommunövergripande 
resultatet för staden. Resultat 
per funktion/enhet. Övrig 
dokumentation gallras vid 
inaktualitet 

KS 
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Personalredovisning /statistik Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv kansli 
 Ingår i bokslut, årsredovisning 

 
KS 

Referenser, anställning Gallras vid 
inaktualitet, men 
senast 24 månader 

Digitalt: Refapp  
Digitalt: Personakt  

Systematisk Finns hantering i både IT-
stödet Refapp samt manuell 
hantering 

KS 

Rehabiliteringsmöten (samtal) Bevaras Digitalt: Adato Diarienummer/ 
Personnummer 

 KS 

Rehabiliteringsutredning, 
avslutad 

Bevaras Digitalt: Adato Diarienummer/ 
Personnummer 
 

 KS 

Rehabplan (handlingsplan) Bevaras Digitalt: Adato Diarienummer/ 
Personnummer 
 

 KS 

Reseräkningar    Hanteras av SOLTAK KS 

Lönetillägg, beslut Bevaras Digitalt: Personakt Personnummer  KS 

Lön, underlag    Hanteras av SOLTAK KS 

Sekretessförbindelse Bevaras Digitalt: Personakt 
 

Personnummer  KS 

Semesterlistor Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: HR 
Självservice/Hos respektive 
enhet 

Systematiskt I regel lägger varje 
medarbetare in sin semester i 
Självservice, chef godkänner 
detta i samma system. 
Närmaste chef. 

KS 

Sjuklön, försäkran för 
(månadsanställd) 

   Hanteras hos SOLTAK 
 

KS 

Sjukanmälningar 
(månadsanställd) 

   Hanteras hos SOLTAK 
 

KS 

Sjukfrånvaroanmälan, 
timanställda 

   Hanteras hos SOLTAK 
 

KS 

Särskild avtalspension (SAP) Bevaras Digitalt: Personakt 
 

Personnummer Överenskommelsen ligger i 
personalakten. SOLTAK 

KS 

385



105 
 

hanterar avtalet. 
Tidrapporter    Hanteras hos SOLTAK KS 

Tjänstegrupplivförsäkring, 
handlingar rörande 

   Hanteras hos SOLTAK KS 

Uppgifter i personalsystem om 
den anställde  

Bevaras Digitalt: Respektive system Personnummer Utgör så som kontakt- och 
adressuppgifter till den 
anställde och den anställdes 
anhöriga, bankkonto samt 
dylikt. 

KS 

Uppsägningshandlingar Bevaras Digitalt: Personakt 
 

Personnummer  KS 

Utvecklingsplaner, 
handlingsplan, individuella 

Bevaras Digitalt: Personakt 
 

Personnummer  KS 

Medarbetarsamtal, 
dokumentation 

Gallras vid 
inaktualitet 

- - Dokumentationen ser olika ut 
mellan chefer och 
medarbetare. 

KS 

Vård av barn (VAB), sjuk‐ / 
friskanmälan 

Bevaras  Digitalt: Självservice HR/ 
lön 
 

Personnummer  KS 

Övertids‐ och mertidsjournal Bevaras Digitalt: Självservice HR/ 
lön 
 

Personnummer  KS 

Övertidsrapporter Bevaras Digitalt: Självservice HR/ 
lön 
 

Personnummer  KS 
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2.6 Ekonomi  

2.6.1 Ekonomi 
Ekonomienheten ansvarar med budget, löpande redovisning, uppföljning, årsredovisning samt samtliga in- och utbetalningar. Ekonomienheten förvaltar även ett 
antal stiftelser i form av donationsfonder. Det kommunala bolaget SOLTAK AB hanterar bokföring av in- och utbetalningar på bankkonton för Stenungsunds 
kommuns räkning. SOLTAK AB administrera bland annat kravhantering och återbetalning till kund för felbetalningar. 
 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Attest- och 
utanordningsbehörigheter 

Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Anläggningsreskontra Gallras 7 år efter 
anläggningen 
slutar nyttjas 

Digitalt: Agresso Kronologiskt  KS 

Kontoplan, kodplan Bevaras Digitalt: Agresso 
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Bokföringsorder 7 år Digitalt: Agresso 
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Dagrapporter 7 år Digitalt: Agresso 
Papper: Närarkiv ekonomi  

Kronologiskt  KS 

Huvudbok Bevaras Digitalt: Agresso 
Papper: Närarkiv ekonomi  

Kronologiskt  KS 

Inventarieförteckning 7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Kontoutdrag  7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Kontoavstämningar 2 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt  KS 
Verifikationer 7 år Digitalt: Agresso 

Papper: Närarkiv ekonomi 
Kronologiskt  KS 
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Handkassor, redovisning 7 år Digitalt: Agresso 
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Budgethandlingar, inklusive 
motiveringar 

Bevaras Digitalt: Evolution  
Papper: Närarkiv ekonomi 

Diarienummer  KS 

Underlag till budget 2 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt  KS 
Ekonomisk uppföljning med 
helårsprognos, exempelvis 
kvartalsrapport 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Bokslut Bevaras Digitalt: Evolution  
Papper: Närarkiv ekonomi 

Diarienummer  KS 

Bokslutbilagor 7 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt  KS 
Årsredovisning Bevaras Digitalt: Evolution  

Papper: Närarkiv ekonomi 
Diarienummer  KS 

Räkenskapssammandrag, kopia 7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt Skickas till statistiska 
centralbyrån 

KS 

Moms- och skatteredovisning 

Momsredovisning 7 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt  KS 
Skatteverkets 
redovisningsräkning 

7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Skatte- och momsdeklaration 7 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt  KS 
Fastighetsdeklaration och 
fastighetstaxering 

5 år efter ny 
fastighetstaxering 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Leverantörsreskontra 

Leverantörsregister Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Agresso Leverantörsnummer  KS 

Leverantörsfakturor 7 år 
Se anmärkning 

Digitalt: Agresso 
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt Pappersfakturor gallras efter 
tre år efter beslut från 
Skatteverket. Fakturorna finns 
i sju år i Agresso 

KS 

Makulerade fakturor  7 år Digitalt: Agresso  
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 
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Korrespondens med leverantörer Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OS-ticket/Outlook Kronologiskt  KS 

Följesedlar 2 år  
Se anmärkning 

Digitalt eller Papper: Hos 
verksamheten som tar emot 
försändelsen 

Kronologiskt Kan gallras efter avstämning 
mot faktura om fakturan är 
specificerad. 

 

Kassarapport, Handkassa 7 år Digitalt: Agresso  
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Kvittokopior, Handkassa 7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Kundreskontra 

Kundregister Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Agresso Kundnummer  KS 

Fakturajournal 7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Debiteringsunderlag, underlag 
till kundfaktura 

2 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Kundfaktura 7 år Digitalt: Agresso Kronologiskt  KS 
Inbetalningskort, plus- eller 
bankgiro 

7 år Digitalt: Agresso,  

Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Inbetalningar 7 år Digitalt: Agresso 
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Bankinsättningar 7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Avstämnings- och fellistor 2 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Korrespondens med kunder 
  
   

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OS-ticket/Outlook Kronologiskt  KS 

Intern fakturering 

Interndebitering/ 
kostnadsfördelning 

7 år Digitalt: Agresso  
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Internfaktura  7 år Digitalt: Agresso  
Papper: Närarkiv ekonomi 

Kronologiskt  KS 

Körjournal  6 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
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Krav, fodringar och utlån  

Betalningspåminnelse, 
inkassokrav 

Gallras 2 år efter 
betalning eller 
avskriven fodran 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Handlingar rörande 
inkassoärenden 

Gallras 2 år efter 
avslutat ärende 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Ärenden överlämnade till 
kronofogden 

Gallras 2 år efter 
slutreglering 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Handlingar rörande 
återbetalningskrav, rättelser 

7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Beslut om avskrivningar  Bevaras  Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Sammanställning och 
specifikation av avskrivningar 

7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Pantbrev  Återsändes vid 
inaktualitet 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Lånehandlingar och 
skuldförbindelser 

Återsändes 
makulerad vid 
inaktualitet 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Amorteringsplaner Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Statsbidrag 

Handlingar rörande stadsbidrag 
-kriterier, ansökan, beslut 

Bevaras Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt Avser exempelvis 
utjämningsbidrag, bidrag från 
olika myndigheter m.m. 

KS 

EU-bidrag 
-kriterier, ansökan, beslut 

Gallras efter 
speciella regler 
för EU-projekt 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Redovisning av bidrag Bevaras Digitalt: Evolution  
Papper: Närarkiv kansli  

Diarienummer  KS 

Stiftelser 

Anmälan till stiftelseregistret Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Stadgar, gåvobrev Bevaras Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
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Ansökningar och beslut om 
bidrag  

Bevaras  Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Räkenskaper över belopp som 
har inbetalats eller utbetalats 

7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Årsbokslut  Bevaras Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Årsredovisning Bevaras Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 
Ansökan till länsstyrelsen om att 
avsluta fond samt länsstyrelsens 
beslut 

Bevaras Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

Årsbesked, kopior på 
deklarationer och bankutdrag 

7 år Papper: Närarkiv ekonomi Kronologiskt  KS 

2.6.2 Upphandling och inköp 
 
Upphandlingsenheten sköter kommunövergripande alla kommunens upphandlingar. Utifrån de ramavtal som upphandlingsenheten tar fram gör verksamheterna 
beställningarna via inköpssystemet Winst Proceedo. 

Upphandlingsenheten använder sig primärt av IT-stödet Visma Tendsign som diariesystem. I systemet förvaras upphandlingsdokumentation och avtal. Avtalen 
förvaras även analogt i upphandlingssenhetens närakiv.  Vid uppstarten av en upphandling hämtas ett diarienummer från kommunstyrelsen ärende- och 
diarieföringssystem Evolution. Detta diarienummer återanvänds i Visma Tendsign.   

Majoriteten av de handlingar som inte ska bevaras i upphandlingsprocessen får gallras efter 4 år. I dagsläget finns det ej någon funktion för gallring i Visma 
Tendsign. När funktionen är på plats får gallring tillämpas. 

Från och med 2021 har direktarkivering av bevarandehandlingar i avslutade ärenden från Visma Tendign till kommunens E-arkiv Comprima påbörjat. De 
kvarvarande bevarandehandlingar i Tendsign som migrerats till E-arkivet får gallras. 

 

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Övergripande administration 
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Upphandling- och inköpspolicy 
samt riktlinjer 

Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närakiv kansli 

 

Diarienummer  KS 

”Intresseanmälan till 
direktupphandling” 
-Intresseanmälningar till 
företagsregister 
-Korrespondens 

3 år Digitalt: OpenE (E-tjänst)   KS 

Intresseanmälan att boka möte 
med upphandlare 

1 år Digitalt: OpenE (E-tjänst)   KS 

Visma, Tendsign, 
verksamhetssystem för 
upphandlingar (diarium) 
 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Utgör register  KS 

Initiera upphandling 

Beslut om upphandling Bevaras Papper: Närarkiv 
upphandling 
Digitalt: Visma Tendsign 

Diarienummer   KS 

Fullmakt vid samupphandling. 
Upphandling som genomförs av 
en annan myndighet för 
Stenungsunds kommuns räkning 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv Kansli 

Diarienummer  KS 

Fullmakt vid samupphandling. 
Upphandling av Stenungsunds 
kommun som görs för en annans 
kommuns räkning 

Bevaras Papper: Närarkiv 
upphandling 

Diarienummer  KS 

Genomföra upphandling 

Anbudsinbjudan  Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 
Ansökan om att inkomma med 
anbud, antagna  

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  

 

KS 
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Ansökan om att inkomma med 
anbud, ej antagna  

4 år Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Förfrågningsunderlag med 
tillhörande bilagor 

Bevaras  Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Frågor och svar under 
annonseringstiden 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Leverantörsvärderingar, skatte- 
och registerkontroll 

Vid inaktualitet Digitalt: gemensam filarea, 
upphandling 

Diarienummer  KS 

Anbudsöppningsprotokoll Bevaras  Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 
Anbudsutvärdering  Bevaras  Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 
Anbud/Offert, antagna 

 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Bilagor till anbud/Offert, 
antagna 

 

Bevaras/ 4 år Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer Gallring får ske av 
handlingarna som inte kan 
antas få betydelse eller 
påverkar avtalet som anbudet 
ligger som  

grund till, exempelvis 
broschyrer och 
marknadsprodukter eller 
liknande. Gallring får även 
ske av bilagor i form av 
modeller, ritningar och planer 
gallras om de är beskrivna 
(eller avbildade) i 
dokumentationen. 

KS 

Anbud/Offert, ej antagna 

 

4 år 

 

Digital: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Bilagor till anbud/Offert, ej 
antagna 

 

4 år Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 
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Beslut, antagna anbud, 
tilldelningsbeslut 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Ramavtal  Bevaras  Digitalt: Visma Tendsign 

Papper: Närarkiv 
upphandling 

Diarienummer 

 

Kopia på avtal läggs upp upp i 
Winst Proceedo  

KS 

Annons efter avslutad 
upphandling, efterannonsering 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Beslut och underrättelse om 
avbruten upphandling 

Bevaras  Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Dokumentation i avbruten 
upphandling så som 
upphandlingsdokument, 
inkomna anbud m.m. 

4 år 

 

Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Korrespondens med 
anbudsgivare eller annan 
dokumentation av varaktig 
betydelse för förståelse av 
upphandlingen 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer Till exempel rörande 
förtydliganden och 
uteslutningsgrunder 

KS 

Korrespondens med leverantörer 
eller annan dokumentation av 
tillfällig och ringa betydelse för 
upphandling  

 

 

Vid inaktualitet Digitalt: gemensam filarea, 
upphandling 

Diarienummer  KS 

Handlingar rörande 
överprövning  

 

Bevaras  Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Avrop från befintligt ramavtal 

Digital rekvisition för inköp 
utanför befintliga avtal 

Bevaras Digitalt: Winst Proceedo Ordernummer  KS 
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Förfrågningsunderlag med 
tillhörande bilagor 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Anbud/Offert, antagna 

 

Bevaras Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Bilagor till anbud/Offert, 
antagna 

 

Bevaras/ 4 år Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer Gallring får ske av 
handlingarna som inte kan 
antas få betydelse eller 
påverkar avtalet som anbudet 
ligger som grund till, 
exempelvis broschyrer och 
marknadsprodukter eller 
liknande. Gallring får även 
ske av bilagor i form av 
modeller, ritningar och planer 
gallras om de är beskrivna 
(eller avbildade) i 
dokumentationen. 

KS 

Anbud/Offert, ej antagna 

 

4 år 

 

Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Direktupphandling   

Offertförfrågan  Bevaras Digital:, Visma Tendsign, 
Direktupphandlingsmodul. 
 

Diarienummer  KS 

Offert/anbud, antagna Bevaras Digitalt: Visma Tendsign, 
Direktupphandlingsmodul 

Diarienummer  KS 

Bilagor till anbud/Offert, 
antagna 
 

Bevaras/ 4 år Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer Gallring får ske av 
handlingarna som inte kan 
antas få  
betydelse eller påverkar 
avtalet som anbudet ligger 
som  

KS 
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grund till, exempelvis 
broschyrer och 
marknadsprodukter eller 
liknande. Gallring får även 
ske av bilagor i 
form av modeller, ritningar 
och planer gallras om de är  
beskrivna (eller avbildade) i 
dokumentationen. 

Offert/anbud, ej antagna 4 år 

 

Digitalt: Visma Tendsign, 
Direktupphandlingsmodul 

Diarienummer  KS 

Bilagor till anbud/Offert, ej 
antagna 
 

4 år Digitalt: Visma Tendsign Diarienummer  KS 

Avtal  Bevaras Digitalt: Visma Tendsign, 
Direktupphandlingsmodul 

Diarienummer Kopia på avtal läggs upp upp i 
Winst Proceedo 

KS 

2.6.3 Fastighet 
 
Fastighetsenheten ansvarar för kommunens fastigheter och lokaler. I det ingår det att förvalta egenägda fastigheter, tillhandahållande av lokaler för kommunens 
verksamheter samt uthyrning. Servicefunktion sköter vaktmästeri och lokalvård av fastigheterna.   

 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Fastighetsstaben Admin 

Fastighetssystem - 
Objektsmappar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea  Objektsnummer  En mapp med handlingar för 
varje objekt 
 
 

KS 
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Översikt Fastighetssystem Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
 
 

Objektsnummer (finns 
anteckning om 
fastighetsbeteckning) 

Förteckningar över 
kommunens fastigheter  
 
 

KS 

Hyresavtal interna/externa 2 år efter 
upphörandet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkiv fastighet 
 

Ordnas digitalt utifrån ett 
register i separata mappar 
i objektnummerordning 
Pappershandlingar hålls 
ordnade i arkivpärm 
 

 KS 

Nyckelkvittens (Exploatering) Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: Närarkiv fastighet  Objektsnummer  KS 

Fastighetsdeklaration, 
Taxeringsbevis 

2 år efter 
upphörandet 

Papper: Närarkiv fastighet Efter 
fastighetsbeteckning i 
arkivpärm 

 KS 

Handlingar rörande bygglov - 
ändringar och mindre 
byggnationer. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkiv fastighet 
 

Ordnas digitalt utifrån ett 
register i separata mappar 
i objektnummerordning 
Pappershandlingar hålls 
ordnade i arkivpärm 
 

Originalhandling bevaras på 
Bygg 

KS 

Minnesanteckningar 
Fastighetsmöten 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
 

Kronologiskt  KS 

Minnesanteckningar 
Lokalstyrgruppen 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkiv fastighet 
 

Kronologiskt  KS 

Övriga inkommande handlingar 
till fastighetsakten 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkiv fastighet 
 

Ordnas digitalt utifrån ett 
register i separata mappar 
i objektnummerordning 
Pappershandlingar hålls 
ordnade i arkivpärm 
 

 KS 

Fastighetsförvaltningen, drift  

Brandlarm – abonnemang 
-Rapport  

Gallras vid 
inaktualitet 
 

Se anmärkning Kronologiskt Södra Bohusläns 
räddningsförbund (SBRF) 
åker på larmen och skickar in 

KS 

397



117 
 

rapport med faktura. Fakturan 
förvaras i Unit4. 
 
Själva inköpsavtalet bevaras 
hos upphandlingsenheten.  

Bevakningsrapporter – Larm 
-Rapport från väktarbolaget 
(Prevent) 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Outlook hos 
handläggare 

Kronologiskt Kopia på rapport skickas till 
säkerhetssamordnare och 
enhetschefer på 
servicefunktionen. 
 
Själva avtalet finns hos 
upphandlingsenheten.  

KS 

Energideklarationer och 
energibesiktning 

10 år Digitalt: Gemensam filarea Objektsnummer Finns också att ladda hem från 
Boverket 

KS 

Driftinstruktioner, 
dokumentation avseende 
instruktioner för drift och 
underhåll. 
 
Låsschema 

Gallras vid 
inaktualititet när 
anläggningen inte 
längre är i drift 

Se anmärkning Objektsnummer En papperskopia sparas per 
byggnad. Den digitala 
versionen sparas både 
gemensam filarea och på 
USB-stickor per entreprenad i 
ett kuvert på arkivet på 
Kopperskolan. 
 

KS 

Garantibesiktningar byggnader 
 

5 år Digitalt: Gemensam filarea 
 

Objektsnummer Sker fem år efter 
färdigställande 

KS 

Slutbesiktningsprotokoll 10 år Digitalt: Gemensam filarea 
 

Objektsnummer  KS 

Ritningar/kartor Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkiv fastighet/ 
arkivet på Kopperskolan. 
 

Objektsnummer CAD manual – styr struktur 
på det digitala materialet 

KS 

Nyckelkvittenser (Övriga 
lokaler) 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/Papper: Hos 
respektive verksamhet  

- Personalkvittenser KS 

Uppgifter i passagesystem Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Passagesystemet Objektsnummer Driftpersonal registrerar KS 
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Handlingar rörande 
återkommande besiktningar, 
exempelvis på hissar, elrevision, 
tillsynsbesök av 
räddningstjänsten, sotning. 

Gallras vid 
inaktualitet efter 
ny besikning 

Digitalt: Gemensam filarea 
 

Objektsnummer Fysiskt klistras etikett upp i 
hissen. 
 
Anmärkning från sotare 
kommer med faktura – Unit4 
 

KS 

Handlingar rörande tryckkärl Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Kiva/Inspektas 
system 
 

Egen serie/ID nummer på 
tryckkärl 

Kommunen har inloggning. 
 
Ytterligare handlingar kan 
tillkomma så som 
riskanalyser, tillsynsrapporter 
vid fortlöpande tillsyn. Denna 
dokumentation ska bevaras så 
länge kärlet finns därefter kan 
den gallras vid inaktualitet. 

KS 

Mätningar av radon 
 
 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
 

Objektnummer 
 

 KS 
 
 
 

OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) 

Gallras vid 
inaktualitet efter 
ny besikning 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Centralförrådet hos 
drifttekniker 

Objektsnummer  KS 

Projektering – Större ny- och ombyggnationer. (Stenungsundshem)  

Ritningar/handlingar och 
protokoll avseende 
byggprocessen 

10 år Digitalt/papper: Hos 
fastighet 
 
 

År och investeringskod  Kontrakt 
 Startmötesprotokoll 

(signerat) 
 Byggmötesprotokoll 

(signerat) 
 Besiktningsprotokoll 
 Relationshandlingar 

 
• Förfrågningsunderlag 
• Systemhandlingar 
• Bygghandlingar 
• Bygglov 

KS 
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• Betalningsplan 
• Korrespondens om 

beslut om beställning 
och 
överenskommelser. 

 
• Äta-beställningar 
• Entreprenöravtal 

diarieförs och 
bevaras av 
upphandling. 

 
Bankgarantier Bevaras under 

byggnationstiden 
därefter gallras 
vid inaktualitet 

Digitalt/Papper: Hos 
fastighet 
 
 

År och investeringskod  KS 

2.7 Service 
Servicefunktionen bedriver service inom en rad olika områden i kommunen, däribland ingår lokalvård och vaktmästeri av kommunens lokaler. 
Funktionen sköter även måltidsverksamhet i kommunens samtliga kök på förskolor, skolor och äldreboenden samt ansvarar för drift och underhåll av 
kommunens allmänna platsmark såsom parker och grönområden. 
 

2.7.1 Måltid 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Mötesanteckningar från 
Serviceråd eller motsvarande 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt Sparas i ”Service Gemensam” 
/Kommunikation/ Serviceråd 

KS 

Menyer (matsedlar) Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Kronologisk  
 

Sparas i ”Service måltid”, 
Förskola/Skola/Äldre-
omsorgs 
meny/matsedelsmapp/ 
produktionsmatsedel 

KS 
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Näringstabeller/närings-
beräkningar 

Bevaras  
 

Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt Sparas i ”Service måltid”, 
”Förskola/Skola/Äldre-
omsorg” 
meny/matsedelsmapp/ 
produktionsmatsedel 

KS 

Recept Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Matilda Kronologisk  
 

 KS 

Arbetsschema Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Självservice 
HR/Lön 

Kronologisk  KS 

Utbildningsplan 10 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologisk Sparas i ”Service Ledning”, 
”Årshjul”, ”2 
Arbetsmiljöarbete”, 
”Arbetsmiljöpolicy”, 
”Dokument till 
arbetsmiljöpolicy”, 
”Riskbedömning och 
handlingsplan, 
utbildningsplan” 

KS 

Ansökan om 
livsmedelsanläggning, 
godkännande, tillsyn-
/inspektionsrapport enl. 
livsmedelslagen samt beslut om 
riskklassificering 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt Miljö- och hälsoskydd 
diarieför och bevarar ansökan 
 
Sparas även i: ”Service 
Måltid”, 
”Förskola/Skola/Äldre-
omsorg”, ”Verksamheterna”, 
Välj aktuell enhet, ”Miljö- och 
hälsoskydd tillsyn” 

KS 

Prover/ 
Egenkontroll/ 
Friskintyg 
 

1 år  Digitalt: Gemensam filarea /  
Digitalt: Egenkontrollapp/ 
Digitalt: Adato 

 Sparas i: ”Service Måltid”, ”4 
Kvalitet & säkerhet”, 
”Egenkontroll, HACCP” 

KS 

Register över anmälan om 
specialkost 

Gallras vid 
inaktualitet  

Digitalt: OpenE (E-tjänst) 
eller 
Papper: Respektive kök 

Utgör register En e-tjänst har tagits fram för 
hanterings av 
specialkostansökningar. Det 
kommer att vara en 
övergångsperiod där man 
inom vissa verksamheter 

KS 
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redan idag övergått till en 
hantering i E-tjänsten till att 
en del verksamheter fortsatt 
kommer hantera manuella 
ansökningar i 
specialkostpärmen en tid 
framöver. 

Anmälan om specialkost, 
blankett 
 
 

Gallras efter att 
individen ej 
längre är aktuell i 
verksamheten 

Digitalt: OpenE (E-tjänst) 
eller 
Papper: Respektive kök 

Diarienummer Se ovan KS 

Anmälan om specialkost, 
läkarintyg, journalutdrag  

Gallras efter att 
individen ej 
längre är aktuell i 
verksamheten 

Digitalt: OpenE (E-tjänst) 
eller 
Papper: Respektive kök 

Diarienummer Se ovan KS 

Specialkostdata i Matilda  Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Matilda Systematiskt  KS 

Avvikelserapportering 
specialkost 

Gallras efter att 
individen ej 
längre är aktuell i 
verksamheten 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Se rutin i ”Basutbildning 
Livsmedelshygien”. 
 
Sparas i: ”Service Ledning”, 
”Årshjul”, ”10 Egenkontroll, 
HACCP, kvalitetskontroll, 
datasäkerhet”, 
”Avvikelserapport” 

KS 

Avvikelserapportering övrig Gallras efter att 
individen ej 
längre är aktuell i 
verksamheten 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Sparas i: ”Service Ledning”, 
”Årshjul”, ”10 Egenkontroll, 
HACCP, kvalitetskontroll, 
datasäkerhet”, 
”Avvikelserapport” 

KS 

Svinnstatistik Bevaras  Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt  Sparas i ”Service Måltid”, ”2 
Hållbarhetsarbete”, ”Svinn” 

KS 

Säkerhetsdatablad Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Lokalt på varje 
objekt  

Systematiskt Sparas i ”Service 
Gemensam”, ”Arbetsmiljö”, 
”Kemikalier”, 
”Säkerhetsdatablad” 

KS 

Måltidsbeställningar  3 år Digitalt: OpenE (E-tjänst) Systematiskt   
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2.7.2 Lokalvård 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Specifikation lokalvård Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea / 
Intranät 

Systematiskt Sparas i ”Service 
Samordning”, Vaktmästare 
och lokalvård”, ”Rutiner” 

KS 

Rutin för akuthink Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Sparas i ”Service 
Samordning”, Vaktmästare 
och lokalvård”, ”Rutiner” 

KS 

Rutin för priostäd och 
hygienstäd 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea / 
Intranät 

Systematiskt Sparas i ”Service 
Samordning”, 
Vikarieanskaffning”, 
”Priolistor” 

KS 

Städscheman ute på objekten 
(dagliga och veckovisa 
städningen) 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Lokalt på varje 
objekt  

Systematiskt Sparas i ”Service 
Samordning”, Vaktmästare 
och lokalvård”, 
”Städscheman” 

KS 

Kvalitetskontroller 2 år  Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Sparas i: ”Service Ledning”, 
”10 Egenkontroll, HACCP, 
kvalitetskontroll, 
datasäkerhet”, 
”Kvalitetskontroller” 

KS 

Säkerhetsdatablad Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Lokalt på varje 
objekt  

Systematiskt Sparas i ”Service 
Gemensam”, ”Arbetsmiljö”, 
”Kemikalier”, 
”Säkerhetsdatablad” 

KS 

Mötesanteckningar från 
Serviceråd eller motsvarande 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt Sparas i ”Service 
Gemensam”, 
”Kommunikation”, 
”Serviceråd” 

KS 
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Utbildningsplan 10 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologisk Sparas i ”Service Ledning”, 
”Årshjul”, ”2 
Arbetsmiljöarbete”, 
”Arbetsmiljöpolicy”, 
”Dokument till 
arbetsmiljöpolicy”, 
”Riskbedömning och 
handlingsplan, 
utbildningsplan” 

KS 

Beställning av extratjänster - 
Lokalvård  

3 år Digitalt: OpenE (E-tjänst) 

 

Systematiskt   

2.7.3 Fastighet, vaktmästeri 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Driftinstruktioner, 
dokumentation avseende 
instruktioner för drift och 
underhåll 

Gallras vid 
inaktualititet när 
anläggningen inte 
längre är i drift 

Papper: Lokalt på varje 
objekt  

Systematiskt  KS 

Felanmälan på fastighet inkl. 
arbetsorder/underhåll/ 
lokalärenden 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: E-tjänst (OpenE) Systematiskt  KS 

Låsschema,  
nyckelkvittenser och 
passagesystem 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Bevator  
Papper: Lokalt på varje 
objekt (avser enheter som ej 
har Bevatorlarm) 

Systematiskt Målsättning att förvara digitalt 
på Gemensam filyta i 
Vaktmästarnas mapp 

KS 

Handlingar rörande 
återkommande översyn av 
lekplatser 

Gallras vid 
inaktualitet efter 
ny besiktning 

Digitalt: Appen Inquinova -  KS 

Handlingar rörande 
återkommande översyn av 
brandlarm 

5 år Papper: Kontrolljournal i 
brandskåp på respektive 
enhet  

Systematiskt  KS 
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Uppdragslistor Funktion 
Service/Verksamheterna 
respektive Stenungsundshem 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea / 
Intranät 

Systematiskt  KS 

Mötesanteckningar från 
Serviceråd eller motsvarande 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Kronologiskt Sparas i ”Service 
Gemensam”, 
”Kommunikation”, 
”Serviceråd” 

KS 

Utbildningsplan 10 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologisk Sparas i ”Service Ledning”, 
”Årshjul”, ”2 
Arbetsmiljöarbete”, 
”Arbetsmiljöpolicy”, 
”Dokument till 
arbetsmiljöpolicy”, 
”Riskbedömning och 
handlingsplan, 
utbildningsplan” 

KS 

Ärendeanmälan -
Servicefunktionen 

3 år Digitalt: E-tjänst (OpenE) Systematiskt  KS 

Passertagg- 
behörighet/aktivering 

3 år Digitalt: E-tjänst (OpenE) Systematiskt  KS 

Säkerhetsdatablad Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Digitalt: Gemensam 
filarea 

Systematiskt Sparas i ”Service 
Måltid/Vaktmästare/Lokal-
vård/Park”, ”1 Arbetsmiljö”, 
”Kemikalier”, 
”Säkerhetsdatablad” 

KS 

IT-support till sektor Utbildning 
-Servicefunktionen  

3 år Digitalt: E-tjänst (OpenE) Systematiskt Tillhör Service stab 
organisatoriskt  

KS 

2.7.4 Park 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 
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Återkommande besiktning av 
lekplatser (ej slutbesiktning) 

Gallras vid 
inaktualitet efter 
ny besiktning 

Papper: Hos handläggare på 
Arenan 
 

Systematiskt Avser allmänna lekplatser 
 
Planerar att eventuellt gå över 
till appen Inquinova som 
vaktmästarna och 
Stenungsundshem använder 

KS 

Planteringar m.m. Bevaras Digitalt: Digitalt: Gemensam 
filarea 

Systematiskt Sparas i ”Service Ledning”, 
”Områden Funktion Service”, 
”Park”, ”Planteringar”.  
 
Exempel vilka växter som 
ingått i planteringar och 
rabatter 

KS 

Trädfällningar 2 år Digitalt: ärendesystem 
(anmälningar) 
Digitalt: Gemensam filarea 
(arbetsordrar) 

Systematiskt Sparas i ”Service Ledning”, 
”Områden Funktion Service”, 
”Park”, ”Arbetsordrar”.  
 

KS 

Arbetsordrar (ej trädfällningar) Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Sparas i ”Service Ledning”, 
”Områden Funktion Service”, 
”Park”, ”Arbetsordrar”.  
 

KS 

Utbildningsplan 10 år Digitalt: Gemensam filarea Kronologisk Sparas i ”Service Ledning”, 
”Årshjul”, ”2 
Arbetsmiljöarbete”, 
”Arbetsmiljöpolicy”, 
”Dokument till 
arbetsmiljöpolicy”, 
”Riskbedömning och 
handlingsplan, 
utbildningsplan” 

KS 

Säkerhetsdatablad Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Sparas i ”Service 
Måltid/Vaktmästare/Lokal-
vård/Park”, ”1 Arbetsmiljö”, 
”Kemikalier”, 
”Säkerhetsdatablad” 

KS 
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Inledning 

Syfte 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras inom Stenungsunds kommuns förvaltning. I planen ges 
anvisningar om hur handlingarna ska förvaras, sorteras och huruvida de ska bevaras (arkiveras för framtiden) eller gallras (förstöras). Dokumenthanteringsplanen 
ska ses som ett verktyg för de tjänstepersoner som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av myndighetens allmänna 
handlingar. 

Beslut om dokumenthanteringsplan  
I enligt Stenungsunds arkivreglemente 2021-04-15 § 78 ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan, som beskriver myndighetens handlingar och 
hur dessa hanteras. Varje myndighet beslutar om gallring av handlingar i sitt arkiv. Arkivmyndigheten, tillika kommunstyrelsen, får besluta om en gallringsplan 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

I sektor samhällsbyggnads dokumenthanteringsplan finns verksamhetsspecifika områden, som olika nämnder i kommunen är ensamt ansvariga för.  
För respektive handlingstyp i dokumenthanteringsplanen finns det angivet vilken eller vilka nämnder som är ansvariga för handlingen. Nämnderna förkortas 
följande i detta dokument: Kommunstyrelsen = KS, Tekniska myndighetsnämnden = TMN, Sociala myndighetsnämnden = SMN. Här nedan redovisas även en 
sammanfattning av vilka avsnitt i dokumenthanteringsplanen nämnderna är ansvariga för: 
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Begrepp 
Handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller 

information av något slag. Det kan vara ett papper med 
text, men också en datafil, en databas, sms, ljudinspelning 
eller ett fotografi osv. 

Allmän handling Handling som är förvarad hos myndighet och är att anse 
som inkommen eller upprättad hos myndighet. Allmänna 
handlingar kan vara offentliga om de inte innehåller några 
sekretessbelagda (konfidentiella) uppgifter enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bevara Innebär att handlingen bevaras för all framtid. 
Gallra Innebär att man slänger/förstör handlingen. 
Gallringsfrist Gallringsfrist är den tid dokumentet ska sparas innan det 

gallras. 
Gallras vid inaktualitet Handlingen ska gallras efter bedömningen att den inte 

längre behövs i verksamheten. Bedömning görs av 
ansvarig handläggare. 

 KS TMN SMN 
1 Strategi och samordning x   
2 Exploatering 
2.1 Mark och exploatering x   
2.2 Plan x   
2.3 Kart & Mät x   
3 Infrastruktur 
3.1 Projekthandlingar x   
3.2 Trafik x  delar 

av 
3.3 Vatten och avlopp, administration x   
3.3 Vatten och avlopp, drift x   
3.4 Avfall x delar 

av 
 

4 Bygg Miljö 
4.1 Bygg  x  
4.2 Miljö  x  
4.3 Bostadsanpassningsbidrag   x 
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Närarkiv Arkivlokal ute i verksamheten i nära anslutning till 
arbetsplatsen. 

Diarieföring/registrering Upprätta förteckning över myndighetens allmänna 
handlingar. 

Systematisk förvaring Strukturerad ordning (ej diarieförd) t. ex kronologiskt, i 
nummerordning, alfabetiskt eller efter ett objektsnamn. 

 

Gallring  
Gallra innebär förstörande av handlingar i ett myndighetsarkiv. Avsikten med gallring är att begränsa tillväxten av allmänna handlingarna för att möjliggöra ett 
bevarande av de viktigaste handlingarna för framtiden. Gallring får endast ske i enlighet med anvisningarna i dokumenthanteringsplanen. Om en handling inte 
finns med i planen ska den bevaras till dess att ett gallringsbeslut fattats. Vid osäkerhet kring vad som gäller kring hanteringen av en viss handling kontaktas 
administrativa funktionen, kansliet. 
 
Gallringsfrist innebär den tidsperiod som ska passera innan gallringsbara handlingar får gallras och anges i ett visst antal månader eller år. Hur många år som 
gäller för respektive gallringsfrist avgörs bland annat av verksamhetens behov, eventuella preskriptionstider och revisionskrav. Om en handling exempelvis har 
inkommit till kommunen 2022 och har en gallringsfrist på 2 år, innebär det i praktiken att denna handling kan gallras 2025, det vill säga att två hela kalenderår 
måste ha passerat efter det år då handlingen inkommit eller upprättats. 
 
Gallras ”vid inaktualitet” innebär att handlingen kan gallras när den inte längre har någon betydelse för verksamheten eller har någon betydelse av rättslig 
synpunkt. Det är ansvarig handläggare som gör bedömningen.  
 
När gallringsfristen för en handlingstyp har löpt ut ska gallringen verkställas. Det händer att handlingar som ska gallras finns både på papper och i ett 
verksamhetssystem. Då ska gallringen ske av såväl pappersburen som digital handling. 
 
Gallring ska ske under kontroll. Handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller integritetskänsliga uppgifter ska alltid strimlas i dokumentförstörare eller 
slängas i specifikt utsett sekretesskärl. 
 

Ersättningsskanning (Gallring efter skanning) 
Det finns generellt fattade beslut om ersättningsskanning i kommunen, dvs. beslut som gör det möjligt att förstöra pappersoriginalet efter att de har skannats för 
fortsatt lagring digitalt. I Riktlinjer och förutsättningar för ersättningsskanning i Stenungsunds kommun beskrivs i vilka fall detta får tillämpas. För att en 
verksamhet ska kunna gallra sina handlingar efter skanning ska först en rutin tas fram i samråd med administrativa funktionen, kansli.   
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Gallring av loggar 
Loggar avser förteckningar över händelser, som är noterade i den ordning de inträffar. Loggning sker vid Internet- och systemanvändning och syftet med att 
logga är ofta för att drift och förvaltning ska kunna finna orsaken till uppkomna fel. Loggar kan även användas för att kontrollera att en användare av system 
följer användarinstruktioner och för att kunna utreda missbruk. De flesta loggar är av tillfällig och ringa betydelse kan därför gallras vid inaktualitet. (Se vidare 
avsnitt 1.1 Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse). Registrering av loggar som hör till verksamhetssystemen ska i regel bevaras i fem år (se 
avsnitt 2.4 Digitalisering) om inga andra beslut har tagits för ett visst system.  

Förvaring, sortering och Diarieföring/Registrering  
Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som skyddar handlingen mot obehörig åtkomst och skada. 
Tillgång till digitala handlingar regleras bl. a genom behörighetsnivåer och loggfunktioner, som anpassas efter handlingarnas innehåll. Motsvarande skydd för 
pappershandlingar uppnås genom förvaring i brand- och stöldsäkra arkivlokaler eller -skåp. Respektive verksamhet är ansvarig för att det egna beståndet av 
allmänna handlingar hanteras på ett rättssäkert sätt.  
 
Grundregeln är att allmänna handlingar ska registreras (diarieföras), under förutsättning att de inte är av ringa betydelse för verksamheten. För handlingar som 
berörs av sekretess finns ett absolut krav om registrering (med undantag från de handlingar som finns med i Offentlighets- och sekretessförordnings undantag från 
registreringskravet, till exempel patientjournaler och fakturor). Övriga allmänna handlingar som inte registreras måste hållas ordnade, så att de lätt ska kunna 
sökas fram vid begäran.  
 
Offentliga allmänna handlingar av tillfällig eller och ringa betydelse för verksamheten (ex. reklam, handlingar för kännedom som ej tillhör ett ärende, cirkulär, 
rutinmässig korrespondens m m) behöver inte registreras, eller hållas ordnade. (Läs mer under avsnitt 1.1 Gallringsplan för handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse.) 
 
Diarium, verksamhetssystem. 
 
Digitala handlingar som registreras i diarieföringssystem eller verksamhetssystem ska hållas ordnade efter diarienummer eller aktvis (exempel i personakt).  
Originalpappershandlingar som ska registreras ska spegla ordningen i systemet och ska förvaras samlat i närarkiv, eller låst skåp hos ansvarig verksamhet. 
Registrerade pappershandlingar i Evolution ska förvaras i närarkiv, kansli 1:a våningen 2:a flygeln. 
 
Hållas ordnade på annat vis 
 
Allmänna handlingar som inte registreras ska hållas ordnade på annat vis dvs. systematiskt. Det kan innebära att handlingarna exempelvis är sorterade 
kronologiskt, nummerordning, alfabetiskt, efter ämne eller efter ett objektsnamn.  
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Pappershandlingar som hålls ordnade på annat vis ska förvaras samlat i närarkiv, eller i låst skåp hos ansvarig verksamhet. 
 
För digitala allmänna handlingar och övrig digital information (arbetsmaterial, utkast samt övriga handlingar som ej kategoriseras som allmänna handlingar) som 
kommunen hanterar tillhandahålls olika lagringsytor som är olika lämpade för olika typer av information. Nedanför kommer en kortfattad beskrivning av 
lagringsytorna.  
 
Gemensam filarea 
”Gemensam filarea” finns i utforskaren/Den här datorn och lämpar sig för lagring av en stor del av de allmänna handlingar som inte registreras i 
verksamhetssystem samt övrig information av verksamhetskritisk karaktär. Informationen som lagras på ytan säkerhetskopieras automatiskt och lagras på 
SOLTAKs lagringsdiskar. På denna yta hanteras både allmänna handlingar och icke allmänna handlingar och det är viktigt för verksamheten att hålla sär detta. 
Arbetsmaterial och dylikt ska kontinuerligt rensas ut när det inte längre behövs.  

Personliga kataloger, OneDrive, Teams 
Den personliga mappen finns i utforskaren/Den här datorn och i den får endast lagring av personligt arbetsmaterial ske.  

Onedrive lämpar sig för delning och samarbete runt gemensam information/filer där det är möjligt att dela information med kollegor. I OneDrive finns också 
användarens personliga skrivbord. 

Teams lämpar sig för delning och samarbete runt gemensam information/filer. Här får arbetsmaterial lagras samt allmänna handlingar med kort gallringsfrist 
såsom APT och övriga mötesanteckningar från arbetsgrupper och liknade.  
 
Ett Team i Teams gallras efter 365 dagars inaktivitet. Ägaren till teamet får en påminnelse 14 dagar innan teamet gallras.  
 
C-disk 
Lagring av information på C-disken bör undvikas helt. Information som lagras på denna yta raderas i samband med ominstallationer och uppdateringar, då det 
inte sker någon säkerhetskopiering av informationen. Vid eventuell stöld av datorn riskerar informationen röjas till obehörig. 
 
E-post, OS-ticket, SMS andra digitala meddelanden 
Allmänna handlingar som inkommit eller skickats ut via e-post, OS-ticket, SMS, telefonsvarare, sociala medier eller liknande och som inte är av tillfällig eller 
ringa betydelse, ska omgående tas om hand. De ska antingen registreras i diarieföringssystemet Evolution, i ett verksamhetssystem eller hållas ordnat på ett annat 
sätt. Ett SMS, ett meddelande i telefonsvarare eller i sociala medier kan tas hand om genom en tjänsteanteckning eller en skärmdump. Efter att ett meddelande har 
tagits om hand får de kvarvarade meddelandet där de först kom in eller upprättades gallras. Detta innebär att ett E-postmeddelande exempelvis får raderas i E-
postinkorgen efter att det har registrerats i Evolution.  
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Intranät 
Intranätet är en yta för publicering av dokument. Detta innebär att handlingar som verksamheten hanterar behöver även sparas på en annan yta.  
 

Läsanvisningar  

Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad 
Dokumenthanteringsplanen beskriver de handlingar som uppkommer i sektor samhällsbyggnad kärnverksamhet. Handlingar som rör kommunövergripande 
verksamhetsområden så som ekonomi- och personaladministration, politiska processer med mera ingår i dokumenthanteringsplan för sektorgemensamma delar 
och sektor stödfunktioner. Denna plan ska tillämpas om det saknas specifika anvisningar i dokumenthanteringsplanen för sektor samhällsbyggnad.  

Kolumnförklaringar 
 
Handlingstyp: Vilken sorts handling en specifik hantering rör, exempelvis riktlinje, beslut. 
 
Förvaring: Var handlingen förvaras, kan antingen vara digitalt och/eller fysiskt (på papper). 
 
Sortering: Vilken ordning handlingarna står i, till exempel diarienummer, personnummer, kronologisk, systematiskt (sorterat efter ex. ämne). 
 
Bevaras/gallras: Om handlingen ska bevaras eller om den ska gallras (slängas/förstöras) och i så fall när den ska gallras.  
 
Anmärkning: Ytterligare information som är viktig vid hanteringen av en viss handling.  
 
Nämnd: Vilken/vilka nämnder som ansvarar för handlingstypen. Om rutan är tom avses samtliga nämnder.  
 

Lista över förkortningar och förklaringar 
 
KF - Kommunfullmäktige 
KS - Kommunstyrelsen 
TMN - Tekniska myndighetsnämnden 
SMN - Sociala myndighetsnämnden 
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Sektor samhällsbyggnad 

1. Strategi och samordning 
Inom strategi och samordning kommunens översiktsplan, verksamhetsutveckling, projekt  

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Handlingar rörande 
översiktsplaner och andra typer av 
styrdokument rörande strategisk 
planering 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Remiss/yttrande till annan 
myndighet 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS  

Beslut från annan myndighet Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Utredningar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Återkommande större enkäter Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Kan först gallras när en 
gallringsfunktion införs i 
Evolution. 

KS 

Synpunkter av vikt Bevaras  Digital: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Synpunkter av rutinartad karaktär 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/Papper: OS-ticket, 
E-post, hos tjänsteman  
 

Systematiskt  KS 
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2 Exploatering  
 

2.1 Mark och exploatering 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Bygglovsyttranden Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Exploateringsavtal* - 
exploateringsavtal 

- korrespondens av betydelse 
- lantmäteriakt 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Fastighetsförvärv/avyttring 
- köpekontrakt 
- fastighetsregleringsavtal 
- köpebrev 
- lagakraftbevis 
- lagfartsbekräftelse 
- lantmäteriakt 
- korrespondens av betydelse 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Fastighetsdeklaration Bevaras 5 år Papper: Hos handläggare Fastighetsbeteckning  KS 
Fullmakter t.ex. vid 
lantmäteriförrättningar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv 

  KS 

Gatukostnader Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 
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- gatukostnadsutredning 
- underrättelser 
- slutligt förslag 

Markupplåtelser  

- arrende 
- nyttjanderättsavtal  
- servitut  
- ledningsrätter 
- lantmäteriakt vid inskrivning 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Samfällighetsföreningar 
- kallelser  
- förrättningar  
- protokoll 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: Hos handläggare Alfabetisk ordning på 
samfällighetens namn  
 

 KS 

Värdehandlingar (t.ex. 
*bankgarantier enligt 
exploateringsavtal, pantbrev) 

Se anmärkning Papper: Kassaskåp hos 
ekonomi 

- Åter till utställaren KS 

Yttranden, beslut för kännedom 
från annan enhet (ex. strand-
skyddsdispens på utarrenderad 
mark) 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

- Sparas i ärenden som 
handläggs av Mark- och 
exploatering som t.ex. 
arrenden 

KS 

Kvitto på insättning av avgift för 
tillfälliga torgplatser, Torghandeln 
 

7 år Papper: Kassaskåp 
ekonomi samt i pärm för 
Torghandel hos 
handläggare  
 

Systematiskt  KS 

Fastighetsvärderingar 
(beställningar) 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Hos handläggare 

Fastighetsbeteckning  KS 

Förfrågan om att köpa, sälja eller 
nyttja kommunal mark 

 

5 år 
Se anmärkning 

Digitalt: OpenE (E-tjänst) 

 

Systematiskt Kräver förfrågan vidare 
handläggning skapas ett 
ärende i Evolution som 
bevaras 

KS 
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Ansökan om att nyttja kommunal 
allmän plats 

2 år Digitalt: OpenE (E-tjänst) 

 

Systematiskt Kräver förfrågan vidare 
handläggning skapas ett 
ärende i Evolution som 
bevaras 

KS 

Ansökan hos Polisen för 
ianspråktagande av offentlig plats, 
yttranden från kommunen 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv 

Diarienummer  KS 
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2.2 Plan 
 
En detaljplan (DPL) är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägare och grannar. Den reglerar vad så väl enskilda som myndigheter får och 
inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park), husstorlek, hushöjd, avstånd 
från hus till tomtgräns m.m. En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ersätts av en ny.  

Rättslig grund: Plan- och bygglagen PBL 1987:10 och PBL 2010:900. Innan PBL trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner och byggnadsplaner vilka 
fortsätter gälla som detaljplan. Planärenden som det finns ett beslut om planstart innan 2 maj, 2011 behandlas efter den gamla PBL (1987:10). Övriga ärenden 
behandlas efter den nya PBL (2010:900). 

För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelse (OB) antas för att säkra markanvändning i enlighet med översiktsplanen 
eller för att tillgodose ett riksintresse. I plan- och bygglagen anges vad som får regleras med områdesbestämmelser. Sådana bestämmelser är bindande för 
platsen. Rättslig grund: PBL och Miljöbalken. 

Detaljplan och områdesbestämmelser hanteras med standard eller utökat planförfarande. Förslag som är av begränsad betydelse eller saknar intresse för 
allmänheten kan hanteras med förenklat planförfarande vilket innebär en förkortning av handläggningstiden. Om ett förslag till detaljplan exempelvis saknar 
stöd i översiktsplanen kan kommunen ange mål och utgångspunkter i ett särskilt program. Det finns inte något absolut krav på att ett program ska tas fram utan 
det är kommunen själv som avgör om det. Kommunen har möjlighet att i samband med ett planuppdrag avgöra om en detaljplan ska handläggas med så kallat 
standardförfarande eller utökat förfarande. För att en detaljplan ska kunna prövas med standardförfarande krävs det att den inkomna idén överensstämmer med 
kommunens översiktsplan eller länsstyrelsens granskningsyttrande för denna samt inte har en stor påverkan på allmänheten eller miljön. Om förslaget godkänns 
av sakägare i samrådet kan kommunen välja att övergå till ett begränsat standardförfarande vilket innebär att förslaget kan antas efter samrådet. 

I samband med att DPL/OB kan det vara aktuellt att förändra strandskyddet. Där strandskyddet råder innebär generellt förbud att bygga eller utföra 
anläggningar inom 100 meter från strandlinjen på land eller vatten. Om en DPL eller OB berör ett område med strandskydd kan länsstyrelsen upphäva 
strandskyddet för den mark som ingår i planen, om det finns så kallade särskilda skäl. Ansökan om att få strandskydd ingår i handlingar om detaljplanen eller 
områdesbestämmelserna och diarieförs således på samma ärenden. Upphävning av strandskydd görs innan granskningsskedet. Hanteringen av strandskydd 
löper parallellt med planprocessen. Rättslig grund Miljöbalken. 

Handlingarna som tillhör ett detaljplansärende sorteras i pärmar efter plannummer och förvaras i närarkivet hos plan. På handlingsnivå i 
dokumenthanteringsplanen framgår det vilka handlingar som ska diarieföras i Evolution. I Evolution görs en korshänvisning till planpärmen. Ansökan om 
planbesked med bilagor, tjänsteskrivelse, beslut arkiveras alltid även på papper i diarieakten, då det inte upprättas planpärmar vid ansökningar som inte 
utmynnar i ett detaljplansärende. Laga kraft-handlingar sparas också i diarieakten. 
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Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Initiering detaljplan, områdesbestämmelse  
Ansökan om planbesked med 
bilagor 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/Plannummer 

 KS 

Mottagningsbekräftelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Bekräftelse att ansökan har 
tagits emot skickas ut 

KS 

Beslut om program  
samt tjänsteskrivelse 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Behovsbedömning/undersöknings-
samråd med motiverat 
ställningstagande 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Kan ingå i planbeskrivning KS 

Beslut planstart 
med plankostnadsavtal 
samt tjänsteskrivelse 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Beslut om planstart tas vid 
programsamråd om sådant 
sker  

KS 

Programsamråd 
Ingår i planprocessen i särskilda fall. (Se inledande rubriktext). 

Beslut om programsamråd samt 
tjänsteskrivelse 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 
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Programhandling (förslag till 
program) 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Det finns program både för en 
specifik detaljplan och 
program för ett område som 
senare ska bli flera 
detaljplaner 
 
Skickas på samråd 

KS 

Miljökonsekvensbeskrivning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Upprättas vid behov 
 
Skickas på samråd 

KS 

Fastighetsförteckning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd KS 

Underrättelsebrev till remissorgan 
och sakägare  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Utsändningslista Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Kungörelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Yttranden/inkomna skrivelser Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Programredogörelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 
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Beslut om att godkänna 
redogörelse, upprätta 
samrådshandlingar samt eventuell 
planstart. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Följebrev med protokollsutdrag 
angående programsamråd till 
sökande. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Plansamråd 

Beslut om plansamråd samt 
tjänsteskrivelse. 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Programhandling (om sådan är 
aktuell). 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Reviderad efter 
programsamrådsredogörelse.  
 
Skickas på samråd 

KS 

Plankarta och bestämmelser. Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd KS 

Planbeskrivning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd KS 

Genomförandebeskrivning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd 
 
Ingår i planbeskrivning vid 
tillämpning av PBL 
(2010:900) 

KS 

Illustrationskarta Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd KS 

Miljökonsekvensbeskrivning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd KS 

Övriga utredningar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd KS 
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Fastighetsförteckning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas på samråd KS 

Utsändningslista Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Kungörelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Underrättelsebrev till remissorgan 
och sakägare. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Yttranden/inkomna skrivelser Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Samrådsredogörelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Beslut om att godkänna 
redogörelse, upprätta 
granskningshandlingar. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Ansökan och beslut angående 
upphävande av strandskydd. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Om sådant är aktuellt. 
Beslut tas av Länsstyrelsen 
 

KS 

Granskning/underrättelse 
Vid enkelt standardförfarande utesluts denna del. (Se inledande rubriktext). 

Granskningshandlingar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Häri ingår handlingar som 
upprättats och inkommit vid 
plansamrådet. Ytterligare 
utredningar kan tillkomma 
 
 

KS 

Kungörelse Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 
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Yttranden/inkomna skrivelser Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Granskningsutlåtande/ 
Utställningsutlåtande 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Vid standardförfarande 
sammanställs alla inkomna 
synpunkter/yttranden från 
samråd och granskning  
 
Vid utökat förfarande endast 
synpunkter från granskning  
 
Vid tillämpning av PBL 
(1987:10) heter det särskilt 
utlåtande 

KS 

Beslut om att godkänna utlåtande, 
upprätta antagandehandlingar. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Antagande  

Underrättelsebrev med 
utställningsutlåtande. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas till dem vars 
synpunkter ej har 
tillgodosetts, i särskilda fall 
Länsstyrelsen  

KS 

Beslut och tjänsteskrivelse om 
antagande av plan. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Beslut sker i KF. Ibland även i 
Beslut som inte är av 
principiell beskaffenhet eller 
annars större vikt kan tas i KS 

KS 

Underrättelsebrev med 
protokollsutdrag tillsammans med 
tjänsteutlåtande och 
besvärshänvisning. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas ut till de med 
besvärsrätt och Länsstyrelsen  

KS 

Beslut om att inte överpröva. Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Kommer från Länsstyrelsen 
 
Om Länsstyrelsen överprövar 
detaljplanen kan 
Länsstyrelsens beslut 
överklagas hos regeringen. 

KS 
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Detaljplan som fått laga kraft 
-Karta med lagkraftstämpel 
-Planbeskrivning 
-Genomförandebeskrivning 
-Fastighetsförteckning 
-Lagakraftbevis 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Handlingarna förses med en 
lagakraftstämpel och ett 
lagakraftbevis skrivs 

KS 

Följebrev med lagakrafthandlingar. Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas till Länsstyrelsen och 
lantmäteriet 

KS 

Underrättelsebrev om att planen 
vunnit laga kraft 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas till sökande KS 

Överklagan 
Den som är berörd av ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen kan normalt överklaga detta.  

För att få överklaga en detaljplan är ett villkor att man är berörd och senast under granskningstiden (eller motsvarande) framfört synpunkter i ärendet som inte 
blivit tillgodosedda. En detaljplan kan också överklagas genom en formaliaprövning. Överklagan görs hos mark- och miljödomstolen. Nästa instans är mark- 
och miljööverdomstolen. I vissa fall tillåter mark- och miljööverdomstolen att en dom får överklagas hos Högsta domstolen. (enligt PBL 2010:900)    

Detaljplanen får inte laga kraft förrän möjligheten att överklaga upphört. Efter det att planen fått laga kraft finns det möjlighet att få saken prövad inför domstol 
genom att begära rättsprövning. Regeringsrätten prövar avgörande av regeringen. 

Inkommen överklagan  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Mottagningsbevis med uppgifter 
om att överklagan inkommit i tid. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas till den/dem som 
överklagar 

KS 

Avvisningsbeslut med 
besvärshänvisning. 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Skickas till den/dem vars 
överklagan kommit in för sent 

KS 

Mottagningsbevis gällande 
avvisningsbeslut. 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Inkommen överklagan gällande 
avvisningsbeslut. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Handlingarna skickas till 
mark- och miljödomstolen 

KS 
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Beslut från mark- och 
miljödomstolen 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Om kommunen överklagar 
går ärendet till regeringen. 
Om sakägare med flera 
överklagar går ärendet vidare 
till Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD) 

KS 

Beslut från mark- och 
miljööverdomstolen. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Beslut från Högsta domstolen. Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Beslut från regeringen. Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

 KS 

Beslut från högsta 
förvaltningsdomstolen. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Pärm i närarkiv 
plan 

Diarienummer 
/ Plannummer 

Vid fall där någon har begärt 
rättidsprövning av regeringens 
beslut 

KS 

Övriga handlingar 
Planeringsunderlag: 
Foton, flygbilder, rapporter 
utredningar, ritningar, skisser/ 
förslag, presentationer från företag. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Gemensam filarea Systematiskt Arbetsmaterial kan innehålla 
information som kan vara till 
nytta i genomförandeskedet  

KS 

Planscher och presentationer vid 
samrådsmöten. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Gemensam filarea Systematiskt  KS 

2.3 Kart & Mät 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Beställningar av nybyggnadskarta Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OpenE (E-tjänst) Systematisk  KS 

Nybyggnadskarta Bevaras  Digitalt: Gemensam 
fialarea 

Fastighetsbeteckning  KS 
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Taxa för kart- och mättjänster Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Kartutdrag Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam 
fialarea 

Fastighetsbeteckning  KS 

Lägeskontrollbevis Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Tekis ByggR Fastighetsbeteckning  KS 

Ajourhållning lägenhets- och 
adressregister 

Gallras vid 
inaktualitet 

Se anmärkning Fastighetsbeteckning 

 

Ajourhålls via webben direkt 
mot Lantmäteriet 

KS 

Nya gatunamn Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

3 Infrastruktur 
 

3.1 Projekthandlingar 
Avser projekt inom vatten och avlopp samt gata och trafik. Projektdokumentation diarieförs i Evolution. Alla handlingar som tillhör projektet sparas även i 
nuläget i en projektakt i Gemensam filarea på servern.  
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Utredningar och förstudie som 
ligger till grund för projektet 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Projektuppdrag, direktiv, Beslut 
om projekt 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Projektplan  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Tidplan, arbetsordning Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Per projekt  KS 

Ändringsanmälan Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Geotekniska undersökningar, 
arkeologiska undersökningar 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Tillståndsansökningar och beslut Bevaras  Digitalt: Evolution Diarienummer  KS 
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Papper: Närarkiv kansli 
Utlåtanden som inhämtas från 
utomstående, berörda 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Avropshandlingar: 
frågeformulär 
anbudsförfrågan, anbudsunderlag 
anbudssammanställning m.m.  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Ramavtalsavrop arkiveras i 
projektärendet. Upphandlingar 
som hanteras av 
upphandlingsenheten 
arkiveras hos 
upphandlingsenheten 

KS 

Entreprenadavtal, beställningar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Avtal  
Omfattar både avtal med 
samverkande myndigheter, avtal 
eller överenskommelse med 
fastighetsägare  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Korrespondens med leverantörer, 
myndigheter, fastighetsägare m.m. 
av vikt för projektet  

Bevaras 
Se anmärkning  

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Korrespondens av tillfällig 
eller ringa vikt för projektet 
kan hanteras i projektmappen 
och gallras vid inaktualitet 
 

KS 

Informationsbrev till 
fastighetsägare av vikt för 
projektet 
 
 

Bevaras 
Se anmärkning  

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Informationsbrev av tillfällig 
eller ringa vikt för projektet 
förvaras i projektmappen och 
gallras vid inaktualitet 
 

KS 

Mötesprotokoll från 
sammanträden, byggmöten, 
projektmöten och dylikt 
 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Interna mötesprotokoll där det 
inte tas några beslut och som 
inte tillför ytterligare 
sakuppgifter till projektet 
förvaras i projektmapp och 
gallras vid inaktualitet 
 

KS 

Fotografier, filmer Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam 
filarea, projektmappen 

Per projekt  KS 

429



23 
 

Planer exempelvis riskanalyser, 
saneringsplaner, 
miljöplaner 

Bevaras Digitalt: Gemensam 
filarea, projektmappen 

Per projekt  KS 

Projektdagbok, tjänsteanteckningar 
av vikt för projektet 
 

Bevaras Digitalt: Gemensam 
filarea, projektmappen 

Per projekt Anteckningar av tillfällig eller 
ringa vikt för projektet 
förvaras i projektmappen och 
gallras vid inaktualitet 

KS 

Besiktningsprotokoll Bevaras Digitalt: Gemensam 
filarea, projektmappen 

Per projekt  KS 

Kontaktlistor, adressuppgifter  Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Ekonomisk budget, redovisning 
m.m 

   Se Dokumenthanteringsplan  
Sektorgemensam, 
Sektor stödfunktioner 2.6 
Ekonomi 

KS 

Delrapporter, slutrapporter Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Utvärderingar, uppföljningar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Slutpärm från Entreprenören 
med exempelvis relationsritningar, 
egenkontroller 
besiktningar  

Bevaras Digitalt: Gemensam 
filarea, 
projektmappen 
Papper: Närarkiv 
samhällsbyggnad 
 

Per projekt  
 

KS 

Övrig dokumentation av vikt för 
projektet 
 
 
 
 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Gemensam filarea  
Projektmappen  
 

Per projekt Dokumentation av tillfällig 
eller ringa vikt kan gallras vid 
inaktualitet 

KS 

3.2 Trafik 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
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(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Handlingar rörande beslut om 
lokala trafikföreskrifter 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Anmälan om tillfälliga 
trafikanordningsplaner 

2 år Digitalt: OpenE (E-tjänst) Kronologiskt  KS 

Beslut om tillfälliga 
trafikanordningsplaner 

2 år Digitalt: OpenE (E-tjänst) Kronologiskt  KS 

Ansökan om dispens från 
trafikförordningen  

2 år Digitalt: Evolution Diarienummer Om dispens endast 
gäller inom kommunen så 
fattar kommunen själva beslut 
om detta. Om dispens gäller 
flera kommuner fattar 

Trafikverket beslut 

Kan först gallras när en 
gallringsfunktion införs i 
Evolution 

KS 

Beslut om dispens från 
trafikförordningen 

2 år Digitalt: Evolution Diarienummer Om dispens endast 
gäller inom kommunen 
så fattar kommunen 
själva beslut om detta. 
Om dispens gäller flera 
kommuner fattar 
Trafikverket beslut.  

Kan först gallras när en 
gallringsfunktion införs i 
Evolution 

KS 

Ansökan om förordnande om 
parkeringsvakt 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Entledigande av förordnad 
parkeringsvakt 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 
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Utredning om avgifter för 
felparkering 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Parkeringsövervakning - 
statistikinformation 
felparkeringsanmärkningar 

2 år Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Original hos 
Transportstyrelsen  

KS 

Handlingar rörande statlig 
medfinansiering för trafiksäkerhet, 
kollektivtrafik m.m. 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Handlingar rörande bidrag till 
enskilda vägar 

Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Dokumentation och information 
om ändringar av vägnummer 

 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Planer för gatubelysning, 
ombyggnader, drift och underhåll 
av vägar 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Register/ inventering av 
underhållsarbete för vägar  

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gatudatabas  Utgör register Registret uppdateras löpande  KS 

Dokumentation om förändringar 
av väghållningsområde 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Handlingar rörande utredningar 
om trafik, gator och vägar 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Felanmälan  Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OS-ticket/ 
Outlook/ Gemensam 
filarea 
Papper: Närarkiv trafik 

Systematiskt  KS 

Beställning av återställning av 
schakt, grävning, asfalt och dylikt. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OS-ticket/ 
Outlook/ Gemensam 
filarea 
Papper: Närarkiv trafik 

Systematiskt  KS 

Handlingar rörande gräv- eller 
sprängningstillstånd för externa 
aktörer, så som ansökan, beslut, 

besiktningsprotokoll 

10 år Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkiv trafik 

 

Systematiskt  KS 
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Trafikmätningar/-avläsningar Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 

 

Systematiskt  KS 

Rapporter, sammanställningar av 
Trafikmätningar/-avläsningar 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Systematiskt Kan ingå i 
verksamhetsberättelse 

KS 

Trafikolycksfallsrapporter, 

statistikuttag från STRADA 
 

Gallras vid 
inaktualitet  

 

Digitalt: Gemensam filarea 

 

Systematiskt STRADA är en nationell 
databas hos 
Transportstyrelsen  
 

KS 

Handlingar rörande flytt av fordon 
så som: 

anmälan, beslut om bärgning, 
transportsstyrelsen beslut om 
överlåtelse av bil till kommunen 
m.m. 

 

10 år Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Kan först gallras när en 
gallringsfunktion införs i 
Evolution. 

KS 

Handlingar rörande 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade:  

Innehåller handlingar så som 
ansökan inkl. samtliga bilagor, 
utredning, beslut, överklagan, 
dylikt 

Gallras 1 år efter 
tillståndets 
upphörande  

Papper: Hos 
färdtjänsthandläggare 

Personakt  SMN 

Handlingar rörande färdtjänst: 

Innehåller handlingar så som 
ansökan inkl. samtliga bilagor, 
utredning, beslut m.m. 

Gallras 1 år efter 
att personen har 
avlidit 

Se anmärkning 

Digitalt: Procapita  
Papper: Närarkiv 
Exploatering 

Diarienummer Personakter för födda 5,15 
och 25 bevaras  

SMN 

3.3 Vatten och Avlopp, Administration 
 
VA-planer Bevaras Digitalt: Evolution Diarienummer  KS 
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Papper: Närarkiv kansli 
VA-taxa Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv kansli 
Diarienummer  KS 

Verksamhetsområde för allmänt 
vatten och avloppsanläggning  
 
(ansökningshandlingar samt 
beslut) 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Kopia sparas i Gemensam 
filarea, teknikmappen och kan 
gallras vid inaktualitet 

KS 

Relationshandlingar, 
ledningskartor 

Bevaras Digitalt: VA-banken,  
Papper: Närarkiv hos 
samhällsbyggnad 

Systematiskt  KS 

Avtal mellan fastighetsägare och 
kommunen/ledningsrättsavtal  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer Om det hanteras i projekt 
ingår det i projektärendet 

KS 

Avtal om brukande av den 
allmänna VA-anläggningen för 
fastigheter utanför 
verksamhetsområdet 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

VA-anslutning:  
-VA-anmälan 
-Va-uppgift med förbindelsekarta 
-Informationsbrev 
-Korrespondens 
-Delegationsbeslut  
 

Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Syn vid installation av VA-
anslutning 

Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer  KS 

Abonnentregister/kundregister 10 år Digitalt: Future Systematiskt  KS 
Debiteringsunderlag  10 år Digitalt: Future Systematiskt  KS 
Kundfakturor 10 år Digitalt: Future Systematiskt  KS 
Kundreklamationer, VA Gallras vid 

inaktualitet efter 
att åtgärd 
genomförts  
Se anmärkning 

Digitalt: Future, VA-
banken, OS-ticket 

Systematiskt Omfattande ärenden diarieförs 
i Evolution och bevaras 
 

KS 
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Skadeanmälan, ersättningar Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer Hanteras av kommunens 
försäkringshandläggare 
 
Om det hanteras i projekt 
ingår det i projektärendet. 

KS 

Informationsbrev till 
fastighetsägare 

Gallras vid 
inaktualitet 
Se anmärkning 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Omfattande ärenden bör 
diarieföras i Evolution och 
bevaras. 
 
Om det hanteras i projekt 
ingår det i projektärendet 
 

KS 

Korrespondens med 
fastighetsägare  

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Future, Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer Korrespondens av tillfällig 
och ringa karaktär kan gallras 
vid inaktualitet. Dessa 
hanteras i Outlook, OS-ticket, 
Gemensam filarea och dylikt. 
 
Om det hanteras i projekt 
ingår det i projektärendet. 
 

KS 

Register över vattenmätarbyten Bevaras Digitalt: Future Systematiskt  KS 
Vattenavläsningskort 10 år Digitalt: Future 

Papper: Närarkiv VA 
 

Systematiskt Om kortet kommer i digitalt 
lagras det i Future, medan kort 
som kommer in på papper 
lagras i närakiv 

KS 

Domar/beslut från 
tillsynsmyndighet eller annan 
överprövningsmyndighet 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer Exempelvis om ett beslut blir 
överklagat. 
 
 
Om det rör ett projekt ingår 
det i projektärendet. 
 
 

KS 

Ansökningar och beslut om 
tillstånd, 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer Ansökningar kan gallras vid 
inaktualitet. Beslut diarieförs 
och bevaras i Evolution. Vid 

KS 
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Så som bygglovsansökan, 
Ansökan till länsstyrelsen 
trafikverket, polis m.m. 

en bygglovsansökan arkiverar 
byggenheten handlingarna hos 
sig  
 
Om det hanteras i projekt 
ingår det i projektärendet 
 

Ledningsanvisning Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: OS-ticket, E-post 
 
 

Kronologiskt  KS 

Övriga tillstånd och 
överenskommelser 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer Om det hanteras i projekt 
ingår det i projektärendet 
 
 

KS 

Rörinspektioner Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: VA-banken 
 
 

Systematiskt  KS 

Anläggningsdokumentation 
ledningskartor, relationshandlingar 

Bevaras Digitalt: VA-banken 
Papper: Närarkiv VA 
(Flöjen), miljö, plan,  

Systematiskt  KS 

Yttrande gällande granskning av 
detaljplan  

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt Yttrande inom 
detaljplansprojekt diarieförs 
och bevaras hos 
Exploateringsfunktionen. 
Kopia sparas hos VA och kan 
gallras vid inaktualitet. 
 

KS 

VA-utredningar och andra 
utredningar 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt  KS 

3.4 Vatten och Avlopp, Drift 
Analysrapporter ackrediterat Lab 
avlopp 

10 år Digitalt: Gemensam filarea   Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
analysrapporter ack. lab- 
avloppsvatten -> reningsverk -
> provpunkt-> år 

KS 
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Analysrapporter ackrediterat Lab 
dricksvatten 

15 år Digitalt: Gemensam filarea   Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
analysrapporter ack. lab-> 
dricksvatten -> ort-> 
provpunkt -> år 

KS 

Analysrapporter ackrediterat 
Lab recipient 

15 år Digitalt: Gemensam filarea   Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
analysrapporter ack. lab-> 
recipienter -> provpunkt-> år 

KS 

Följesedlar skickade prover 3 år Digitalt:  Systematiskt Sorteras på kvalitetssystemet -
> Laboratoriet 

KS 

Anläggningsdokumentation 
gällande drift och underhåll 

Gallras vid 
inaktualitet  
 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkivet 
Strävliden 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
kvalitetssystemet -> 
Respektive anläggning 

KS 

Avtal, kopior Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkivet 
Strävliden 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
Avtal -> Namn och 
slutdatum 

KS 

Besiktningar 
Avser periodiska besiktningar, 
vattentorn, utrustning mm. 

10 år Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
respektive anläggning 
-> Rapporter Miljö o 
besiktningar 
-> Periodisk besiktning  

KS 

Besiktningsprotokoll slut och 
garantibesiktning 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
respektive anläggning 
-> Projekt 

KS 

Driftanalyser vatten och avlopp 5 år Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
kvalitetssystemet -> 
Laboratoriet 

KS 

Driftstörningar 5 år Digitalt: System 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
kommunikation 

KS 
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tillsynsmyndigheter 
Forskningsprojekt och 
Undersökningar 

10 år Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkivet 
Strävliden 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
fanläggning/ Undersökningar 
->namn 

KS 

Information om företag/industrier 
kopplat till uppströmsarbete 
 

Gallras 5 år efter 
att företaget/ 
industrin är 
avvecklad 
 

Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
respektive verk -> 
Industrier, Restauranger, 
Miljöfarliga verk 

KS 

Löpande projekt 15 år Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
löpande projekt-> 
Dokumentation -> 
Projektmappar 

KS 

Miljörapporter och årsrapporter Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
respektive anläggning -> 
Miljörapporter och 
besiktningar -> Miljörapporter 
-> År 

KS 

Skyddsbestämmelser för vattentäkt Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkivet 
Strävliden 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
kvalitetssystem VA - 
> Lokala föreskrifter, 
laglistor + 
Skyddsområde 

KS 

Tillsynsjournaler/loggböcker 10 år Digitalt: Gemensam filarea 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
Kvalitetssystem VA - 
> Respektive 
Anläggning -> 
Gamla tillsynsjournaler ->  
År 
 

KS 
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Tillsyn och rapporter 
tillsynsmyndighet 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkivet 
Strävliden 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
respektive verk -> 
Rapporter Miljö o 
Besiktningar -> 
Tillsyn MoH 

KS 

Tillståndsansökningar med beslut Bevaras Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: Närarkivet 
Strävliden 
 

Systematiskt 
 

Sparas i ”Sambygg” ”VA” 
”VA enheten Strävliden” på 
kvalitetssystem VA - 
> Respektive 
anläggning -> 
Riskbedömning och tillstånd 

KS 

3.5 Avfall 
Avfallsenheten ansvarar för kommunens hämtning- och hantering av avfall. Hämtning av matavfall och restavfall samt tömning av avlopp utförs av Renova på 
uppdrag av kommunen. Enheten ansvar även för driften av återvinningscentraler.  
 
Avfallsenhetens kundhantering sker i IT-stödet EDP. Om anmälningar/ansökningarna kommer in digitalt till avfallsenheten lagras dessa endast digitalt i IT-
stödet. Om anmälningarna kommer in via papper skannas de in i EDP, men lagras även på papper i fastighetsbeteckningsordning i arkiv hos avfallsenheten.  
 
System: EDP, Evolution 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Avfallsplan, Avfallsföreskrifter, 
Avfallstaxan  

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Allmänna förfrågningar om 
avfallshantering  

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/Papper: OS-ticket, 
E-post, hos tjänsteman  
 

Systematiskt  KS/TMN 

Anmälan och beslut om 
hemkompostering 

10 år efter att 
kunden inte är 
aktuell 

Digitalt: EDP  
 

Kundnummer Beslutet diarieförs även i 
Evolution där det bevaras  

TMN 

Anmälan om utebliven hämtning  Bevaras  Digitalt: EDP Tjänstenummer  TMN 
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Ansökan och beslut om gemensam 
hämtplats/ delat kärl 

Bevaras Digitalt: EDP  
 

Kundnummer  Beslutet diarieförs även i 
Evolution där det bevaras 

TMN 

Ansökan och beviljade dispenser Bevaras Digitalt: EDP  
 

Kundnummer  Beslutet diarieförs även i 
Evolution där det bevaras 

TMN 

Avtal Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Besiktningsprotokoll, deponi Bevaras  Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Besiktningsprotokoll, anläggning Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  TMN 

Beställning/ändring ny ägare 10 år Digitalt: EDP  
 

Anläggningsnummer i 
EDP.  
Adressordning i pärm 

Om beställningen kommer in 
på papper sätts den i en pärm i 
adressordning 

TMN 

Beställningar: hämtningar med 
mera 

10 år Digitalt: EDP  
 

Kundnummer i EDP Underlag till faktura TMN 

Dagliga rapporter från vaktbolag 2 år  Digitalt: Outlook Kronologiskt  KS 
Deponiplan Bevaras Digitalt: Evolution 

Papper: Närarkiv kansli 
Diarienummer  KS 

Detaljplane- och bygglovsremisser Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Outlook, 
Gemensam filarea 

Systematiskt Remiss och avfallsenhetens 
yttrande/svar diarieförs och 
bevaras hos den remitterande 
verksamheten 

KS 

Dispenser från sop- och 
slamhämtning 

Bevaras Digitalt: EDP  
 

Kundnummer   KS 

Driftinstruktioner till anläggningar Gallras vid 
inaktualitet.  
 
Förvaras så länge 
anläggningen är i 
drift. 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: arkiv hos 
avfallsenheten 

Systematiskt Instruktioner kommer att 
finnas ute på Stora Höga ÅVC 
när anläggningen är på plats 

KS 

Driftsuppföljning, 
driftsdokumentation 
 

Gallras vid 
inaktualitet.  
 
Förvaras så länge 
anläggningen är i 
drift. 

Papper: arkiv hos 
avfallsenheten 

Systematiskt  KS 
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Klagomål/synpunkter av rutinartad 
karaktär 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt/Papper: OS-ticket, 
E-post, hos tjänsteman  
 

Systematiskt  KS/TMN 

Klagomål/synpunkter ej rutinartad 
karaktär  

Bevaras  Digital: EDP, Evolution 
 

Diarienummer i 
Evolution.  
Under kundnummer i 
EDP 

Klagomål kring kundärenden 
registreras i EDP. 
Verksamhetsövergripande 
klagomål registreras i 
Evolution 

KS/TMN 

Kundregister/Abonnentregister 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: EDP -  TMN 

Polisanmälningar, 
sammanställning 
 

Bevaras 
 

Digitalt: DF Respons 
(Skalman), EDP 

Diarienummer Underlag till sammanställning 
gallras vid inaktualitet 
 

KS 

Korrespondens av vikt med 
entreprenörer inom 
avfall/renhållning 
Exempelvis avseende ändring av 
avtalad hämtning 

10 år Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Övrig rutinmässig 
korrespondens gallras vid 
inaktualitet 
 
 

KS 

Statistik, nyckeltal 
 

Gallras vid 
inaktulitet 
Se anmärkning 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Sammanställningar bevaras  
 

KS 

Tekniska specifikationer, 
information rörande 
 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Gemensam filarea 
Papper: arkiv hos 
avfallsenheten 

Systematiskt  KS 

Uppsägning av hämtning och 
behandling 
 

10 år Digitalt: EDP Anläggningsnummer  TMN 

Utredningar, inventeringar 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 

Diarienummer  KS 

Vattenanalyser 
 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt  KS 

Årsrapport 
 

Bevaras Digitalt: Evolution 
Papper: Närarkiv kansli 
 

Diarienummer Avser deponi och ÅVC KS 

Årsstatistik avfallsmängder 
 

Bevaras Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Uppgifter om avfallsmängder 
rapporteras till Afallsweb 

KS 
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Plockanalys Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt Sammanställning/ 
rapport bevaras. Övriga 
handlingar kan gallras vid 
inaktualitet 

KS 
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4 Bygg Miljö 

4.1 Bygg 
Bygglov: Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till, för förändring av byggnad eller ändrad användning. För att anordna eller väsentligt ändra vissa 
anläggningar (t.ex. upplag, plank och murar) krävs också bygglov. Beslut om bygglov tas antingen av Tekniska myndighetsnämnden, TMN, eller av 
handläggaren på delegation (se delegationsordning). 

Förhandsbesked: För åtgärder som kräver bygglov kan man begära förhandsbesked. Ansökan görs hos Tekniska myndighetsnämnden. En sådan ansökan kan 
oftast göras på enkla handlingar dvs. ansökningshandlingarna behöver inte vara fackmannamässigt utförda. I förhandsbeskedet behandlas bara frågan om en 
viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov 
är svårbedömda. Tekniska myndighetsnämnden är bunden av sitt beslut vid prövning av en bygglovsansökan som görs för åtgärden inom två år från dagen när 
beslutet fått laga kraft.  

Marklov: Marklov krävs inom detaljplan för att schakta eller fylla ut så marknivån avsevärt ändras.  

Rivningslov: Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för en byggnad eller del av byggnad, utom för de byggnader som får uppföras utan bygglov. 
Utanför detaljplan behövs inte rivningslov, däremot en rivningsanmälan. 

Anmälan: En åtgärd som inte behöver lov kan vara anmälningspliktig. Exempel är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning 
och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- 
och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan. 

Rättslig grund: PBL, BBR, EKS och MB. De beslut som fattas av TMN eller av handläggare på delegation kan överklagas. En avgift enligt taxa beslutad av KF 
tas ut för handläggning av ärendet.  

I de flesta fall är bygglovshandlingar inte belagda med sekretess. Sekretess kan dock förekomma beroende på vem som söker bygglov och vad det är för objekt. 

Bygglovshandlingar från banker och ambassader är exempel på sådana handlingar. 

Från och med 2018-02-01 skannas alla inkommande handlingar till vårt ärendehanteringssystem Tekis ByggR och ärendena handläggs digitalt. 

Avslutade ärenden arkiveras i E-arkivet Comprima. 

Ansvarig för ärendet är handläggaren. Administratör registrerar ärendet. 

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
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samtliga 
nämnder) 

Bygglov, Förhandsbesked, Tidsbegränsat lov, Marklov, Rivningslov och anmälningsärenden 
Ansökan/Anmälan(blankett) Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer Ansökan som återtagits av 

sökande gallras 2 år efter att 
ärendet avslutats. Ofullständig 
ansökan som avvisats gallras 
2 år efter beslut om avvisning. 

TMN 

Anmälan kontrollansvarig Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Avvecklingsplan Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Begäran om komplettering 5 år Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Begäran om slutbesked 5 år Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Bekräftelse på mottagna 
handlingar 

Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Besiktningsprotokoll t ex imkanal, 
luft, ljud, OVK, pålning, radon, 
våtrum, lägeskontroll 

5 år Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Beslut på delegation och 
protokollsutdrag nämnd (alla typer 
av beslut)  

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Brandskyddsdokumentation Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Bygglovsritningar/Kartor såsom: 

- Nybyggnadskarta 
- Situationsplan 
- Plan 
- Fasad 
- Sektion 
- Konstruktion 
- Ventilation 
- Vatten och avlopp 
- Takstolar 
- Mark 
- Utsättningskarta 

 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer Handlingar och 
relationshandingar som utgör 
grund till beslut eller är 
relevanta av annan orsak 
bevaras. Övriga handlingar 
gallras vid avslut. När ny 
reviderad handling inkommer 
gallras motsvarande gamla. 
Tekniska handlingar bevaras 
endast i anmälningsärenden 
avseende ändring. Inlämnade 
handlingar som inte utgör 
underlag för det tekniska 
samrådet registreras inte och 
kan gallras vid inaktualitet 

TMN 

Certifikat kontrollansvarig Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
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Delgivningskvitto, osignerat Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Delgivningskvitto, signerat Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Egenkontroller Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Energiberäkning 5 år Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Dokumentation (fotografi, skiss, 
illustration) 

Bevaras 
Se anmärkning 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer Handlingar som utgör grund 
till beslut bevaras. Övriga 
handlingar gallras vid avslut 

 

TMN 

Fullmakt Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Färdigställande, intyg om Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Färdigställandeskydd (försäkring) Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Geotekniska undersökningar Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Grannehörande - dokumentet Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Kontrollplan, förslag till Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Kontrollplan, signerad Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Korrespondens innehållande grund 
till beslut såsom 
granskningsyttrande (vid 
avskrivning), 
kompletteringsbegäran (vid 
avvisning) och andra skrivelser 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Korrespondens som ej innehåller 
grund till beslut 

Gallras vid avslut 
om det inte tillför 
ärendet något i 
sak 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Kungörelse, underlag till annons Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Prestandadeklaration för eldstad 
och rökkanal 

Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Protokoll från arbetsplatsbesök, 
byggsamråd, tekniskt samråd, 
slutsamråd 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Remiss/begäran om yttrande 5 år Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Ritningsförteckning Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Rivningsplan/materialinventering Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
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Sakkunnighetsintyg, t ex 
räddningstjänsten, tillgänglighet 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Statistik Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Svar från granne med synpunkter Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Svar från granne utan synpunkter 5 år Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Teknisk beskrivning Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Tjänsteskrivelse Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Utlåtande från kontrollansvarig Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Yttrande från granne/berörd 
sakägare 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Yttrande från remissinstans, t ex 
Länsstyrelsen, Trafikverket 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Ärendeblad Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Handlingar rörande tillsyn och påföljder 
Anmälan Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Beslut om att avsluta ärendet efter 
rättelse eller när det inte finns skäl 
för ingripande 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Begäran om förklaring Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Dokumentation från platsbesök Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Dokumenterad efterlevnad av 
föreläggande 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Föreläggande, beslut om Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Förklaring Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Ingripandebesked Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Sanktionsavgifter, beslut om Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Tjänsteskrivelse till nämnd Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Övrig kommunikation 5 år efter beslut 

eller då 
överklagat ärende 
slutligen har 
avgjorts 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
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Besiktningsprotokoll, 
återkommande besiktningar som är 
godkända 

Gallras vid 
inaktualitet. Då 
nytt protokoll 
inkommer gallras 
det gamla. 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Besiktningsprotokoll, 
återkommande besiktningar som ej 
är godkända 

Gallras när 
tillsynsärendet 
avslutas 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Beslut om att avsluta 
tillsynsärende efter godkänt 
protokoll 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Föreläggande från 
byggnadsnämnden 

Gallras när 
ärendet avslutas 
och tvist ej pågår 

Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Kommunicering Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Handlingar rörande hissar och motordrivna anordningar 
Besiktningsprotokoll från 
kontrollorgan 

Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Beslut om att avsluta 
tillsynsärende efter godkänt intyg 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Beslut om att godta mindre avsteg 
från föreskrifter om hissar 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Beslut om att motordriven 
anordning ska kontrolleras 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Föreläggande från 
byggnadsnämnden 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Intyg från kontrollorgan att brist 
åtgärdats 

Gallras vid avslut Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande överklagande och beslut från högre instans 
Beslut, dom, från högre instans Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Beslut om nämndens överklagande Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Rättidsprövning Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Yttrande till högre instans Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Överklagande, inkommen 
skrivelse 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande administrativa ärenden  
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Lantmäteriets underrättelse om 
avslutad förrättning 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Lantmäteriets begäran om samråd Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Yttrande till Lantmäteriet Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Beslut om att överklaga Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 
Administrativt beslut, 
tjänsteskrivelse 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

Administrativt beslut, nämndens 
protokoll 

Bevaras Digitalt: Tekis ByggR Diarienummer  TMN 

4.2 Miljö 
 
Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 

(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Handlingar inom enhetens alla områden 
Begäran om polishandräckning Bevaras  Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Beslut om tillstånd, föreläggande, 
förbud och sanktionsavgifter 

Bevaras  Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Delgivningskvitto, signerat Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Egenkontrollrapporter Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Inventeringar, projekt, och 
sammanställningar av projekt, 
kampanjer  

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Korrespondens innehållande grund 
till beslut  

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Korrespondens som ej innehåller 
grund till beslut såsom 
kompletteringsbegäran och övrig 
e-post 

Gallras vid avslut 
om det inte tillför 
ärendet något i 
sak 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Polisanmälan Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Handlingar rörande hälsoskydd och smittskydd 
Analysprotokoll bassängbad 2 år  Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
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Analysprotokoll kommunal 
badplats 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Anmälan lokaler Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Ansökan och beslut om tillstånd 
för viss djurhållning inom 
detaljplanelagt område 

Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Ansökan och beslut om tillstånd 
till värmepump 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Klagomål som inte leder till åtgärd 5 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Råttsaneringsbevis /saneringsintyg 10 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Utredningar om olägenhet för 
människors hälsa 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande avlopp 
Ansökan och beslut om enskilt 
avlopp 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Ansökan och beslut om ändring av 
avloppsanläggning 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Ansökan, anmälan som ej nyttjats Gallras 5 år eller 
då tillståndet 
upphör 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Fotografier Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Karta Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Utförandeintyg Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Handlingar rörande livsmedel, dricksvatten och läkemedel 
Alarm enligt RASFF Gallras då 

verksamheten 
upphör   

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Analysrapport konsumtionsvatten, 
enskilda och allmänna 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Anmälan och beslut om 
registrering av ny 
livsmedelsanläggning 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Anmälan om ändring/ upphörande 
av livsmedelsanläggning 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
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Anmälan till tillsynsmyndighet om 
smittsam sjukdom vid 
livsmedelshantering 

Gallras 5 år eller 
när verksamheten 
upphör 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Anmälningar som inte leder till 
åtgärd 

5 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Bekräftelse på upphörande 2 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Begäran om polishandräckning Gallras då 

verksamheten 
upphör 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Beslut om kontrollavgift Gallras då 
verksamheten 
upphör 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Beslut om omhändertagande av 
livsmedel 

Gallras då 
verksamheten 
upphör 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Inspektionsrapporter 1 år efter 
verksamheten har 
upphört  

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Livsmedelsverkets beslut om 
godkännande av 
livsmedelsanläggning 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Projektinriktad kontroll, 
beskrivning och resultat 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Åtalshandlingar Gallras då 
verksamheten 
upphör 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande strålskydd 
Anmälan och beslut gällande 
solarier 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Mätning av radon i inomhusluft, 
enskilda fastighetsägare 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Mätning av radon i inomhusluft, 
fastighetsägare hyreshus, 
bostadsrättsförening 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande miljöskydd 
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Anmälan om installation av 
köldmedier 

5 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Anmälan och beslut om miljöfarlig 
verksamhet inkl. ritningar, 
tekniska beskrivningar, ev. 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
samrådsredogörelse etc. 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Dokumentation av samråd, t ex 
kartor, mötesprotokoll m m 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Fastställda kontrollprogram Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Föreläggande om miljörapport Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Föreläggande om åtgärder vid täkt Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Föreläggande vid nedskräpning 5 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Förslag till kontrollprogram 5 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Igångsättningsmedgivande Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Inspektionsrapporter/råd Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Klagomål som inte leder till åtgärd 
men kan ha betydelse i framtiden, t 
ex förorening 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Klagomål som inte leder till 
åtgärd, t ex buller och rök 

5 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Länsstyrelsens beslut om 
täkttillstånd 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Miljödomstolens beslut om förbud 
eller upphävda villkor 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Miljörapport (26 kap 20 § MB) Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Projekt, inventeringar etc. Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Provtagning enligt 
kontrollprogram 

5 år  
Se anmärkning 

Digitalt: ECOS Diarienummer om sammanställning av typen 
miljörapport lämnas, annars 
efter 10 år 

TMN 

Tillståndsbeslut Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Tillsynsmyndighets beslut med 
anledning av anmälan 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Utredningar om luft-, vatten- och 
markföroreningar 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
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Yttrande till Länsstyrelsen eller 
miljöprövningsdelegation och 
miljödomstol 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Yttrande från enskilda Gallas vid 
inaktualitet 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Yttrande från myndigheter och 
organisationer 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Årsrapporter köldmedia 5 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Övrig provtagning 10 år Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Handlingar rörande renhållning och avfall 
Ansökan och beslut om dispens 
från renhållningsordningen 

Gallras efter 
giltighetstidens 
utgång eller om 
förhållandena 
förändras 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Inspektionsrapporter Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
Inventeringar, sammanställningar 
etc. 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande tobak och elektroniska cigaretter (Lag om tobak och liknande produkter) 
Inspektionsrapporter enligt LTLP 
avseende rökfria miljöer 

Bevaras Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Handlingar rörande alkoholtillstånd 
Remiss från tillståndsenheten Gallras vid 

inaktualitet  
Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 

Yttrande till tillståndsenheten Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: ECOS Diarienummer  TMN 
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4.3 Bostadsanpassning 
Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en bestående funktionsnedsättning.  Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan 
anpassningar, som är nödvändiga för att personen ska kunna fungera i sitt dagliga liv, genomföras i boendet. Bidrag kan ges till åtgärder som behövs för att klara vanliga 
boendefunktioner såsom t ex att komma in och ut ur sin bostad, förflytta sig i bostaden, laga mat och äta, sköta sin hygien och sova/vila. 

För att få bidrag ska åtgärden vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Behovet ska inte kunna tillgodoses på något enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel 
eller omdisponering av bostaden. Det ska inte heller vara en åtgärd som hör till det normala underhållet av bostaden. Behovet ska inte ha uppstått på grund av byggtekniska 
brister. 

Verksamhetssystem: BAB online. 
 
Lagrum: Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag samt Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 
Handläggare för bostadsanpassningsbidrag har delegation från Sociala myndighetsnämnden (SMN) att handlägga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Personakterna är 
uppdelade i handlingar som upprättas i BAB samt som inkommer på papper. 

Efter två år hos handläggare skickas pappershandlingarna för arkivering i Närarkiv hos Bygg & Miljö.  

Gallring sker i normalfallet efter 10 år efter avslutat ärende. Gallringsfristerna gäller för handlingar som skapats av Sociala myndighetsnämnden. Sociala myndighetsnämnden 
tog över Bostadsanpassningsbidragsverksamheten från kommunstyrelsen 2020-01-01. 

Handling Bevaras/Gallras Medium/Förvaringsplats Sortering Anmärkning Nämnd 
(Om inget 
anges avses 
samtliga 
nämnder) 

Ansökan om bidrag 
Ansökningsblankett 10 år efter ärendets 

avslut 
Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Intyg från läkare terapeut eller 
sakkunnig 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Ägarmedgivande 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 
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Nyttjanderättshavares medgivande 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Anbud/Offerter 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Fotografier 

 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online,  
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Bygglov 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Ritningar av bostaden före resp. efter 
ändrad planlösning 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Utredning och beslut om bidrag 
Bekräftelsebrev till sökande  10 år efter ärendets 

avslut 
Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Beställning av 
demontering/återställning 
 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Brev om komplettering till sökande 
 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Handlingar som utgör inkommande 
kompletteringar 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Anteckningar från hembesök  10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Fotografier tagna vid hembesök 
 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: Gemensam filarea Systematiskt  SMN 

Utredning 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Anbudsförfrågan  10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö  
 

Diarienummer Skickas till entreprenör SMN 

Offert 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 
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Kommunicering inför beslut:  
  
Brev inkl samtliga handlingar som 
ligger till grund för beslutet 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer Om beslutet går den sökande 
emot kommuniceras utkast till 
beslut. 

SMN 

Inkommande svar med anledning av 
kommunicering 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Beslut om bidrag 
Se anmärkning 

Bevaras Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer Beslut - bifall skickas med brev 
tillsammans med offerter 
 
Beslut - avslag skickas med 
mottagningsbevis 
 

SMN 

Inkommande mottagningsbevis 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Sammanställningsrapport av tagna 
delegationsbeslut  
Sociala Myndighetsnämnden 

Bevaras  Papper: Socialtjänst Närarkiv Diarienummer Hanteras av Sociala 
myndighetsnämnden 

SMN 

Inkommande fakturor 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Utanordning – gällande utbetalning av 
bidrag 

10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Fullmakt från sökande 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Överklagan 
Inkommande överklagan av beslut 10 år efter ärendets 

avslut 
Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer Överklagan inkl rättidsprövning 
skickas till domstol 

SMN 

Begäran om yttrande 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Yttrande 10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 

Domstolsbeslut Bevaras Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 
 

Diarienummer  SMN 

Övrig dokumentation 
Korrespondens  10 år efter ärendets 

avslut 
Digitalt: BAB Online 
Papper: Närarkiv Bygg Miljö 

Diarienummer  SMN 
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Tjänsteanteckning telefonsamtal  10 år efter ärendets 
avslut 

Digitalt: BAB Online 

 

Diarienummer  SMN 

Hissregister Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt: BAB Online 

 

Utgör register Nya uppgifter gällande hissar 
förs in i registret löpande  

SMN 

Statistiska sammanställningar utifrån 
enkätförfrågningar 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper: Hos BAB-
handläggare 

Systematiskt  SMN 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 72 Dnr: KS 2022/242 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och 
jäv, daterat 24 maj 2022, som sitt eget.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport – 
Granskning av bisysslor och jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor 
och jäv. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 2022-05-24 
Beslut KF 2022-04-07 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och 
jäv 2021 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 

 

457



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/242
2022-05-24

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och 
jäv, daterat 24 maj 2022, som sitt eget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport – 
Granskning av bisysslor och jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor 
och jäv. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. 
 
Beskrivning av ärendet 
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att: 
 

• Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i kommunen 
och förebygga förtroendeskador. 

• Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i kommunens 
riktlinjer. 

• Tillse att anställda ger erforderlig information om vilka bisysslor som ska rapporteras 
till arbetsgivaren. 

• Överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom återkommande 
stickprov inom ramen för internkontrollarbetet. 

 
Utifrån rekommendationerna har flera åtgärder vidtagits. Förvaltningen ser över möjligheten 
att implementera en samlad digital förteckning över bisysslor och kommer gå igenom 
personal inom utökad kommunledning manuellt och föra in dessa i det nya systemet. 
Delegationsordningen avses uppdateras enligt granskningens rekommendation och 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/242
2022-05-24

kommunens riktlinje för hantering av bisysslor. För att göra det tydligare för både chefer och 
medarbetare gällande bisysslor kommer informationen att ses över i checklista för 
nyanställningar, mall för medarbetarsamtal och checklista vid för bedömning av bisysslor. 
Riktlinjerna ses över och informationen till chefer i chefsintroduktionsprogrammet kommer 
att stärkas.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 2022-05-24 
Beslut KF 2022-04-07 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och 
jäv 2021 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  Christer Larsson 
Sektorchef   Personalchef 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Sida 1 av 1

Dnr Ks 2022/242

Kommunstyrelsens svar på granskning av bisysslor 
och jäv 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor och 
jäv. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll avseende hantering av bisysslor och jäv.  
Nedan kommenterar kommunstyrelsen de rekommendationer som granskningen innehåller.  
 
Kommunstyrelsens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
Rekommendation 1: Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i 
kommunen och förebygga förtroendeskador 
Förvaltningen ser över möjligheten att implementera en samlad digital förteckning över 
bisysslor och delar granskningens bild av behov av samlad förteckning. När ändamålsenligt 
system är implementerad kommer bisysslor läggas in löpande. Förvaltningen kommer inte att gå 
igenom samtliga personalakter manuellt för att kunna göra en fullständig förteckning över 
bisysslor, då detta arbete bedöms för omfattande. Förvaltningen kommer dock gå igenom 
personalakter för funktionschefer, verksamhetschefer och sektorchefer.  
Rekommendation 2: Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i 
kommunens riktlinjer 
Granskningen lyfter helt korrekt att det i delegationsordningen finns delegation i frågan om att 
förbjuda bisysslan men att det saknas delegation att godkänna bisyssla. Delegationsordningen 
kommer därför uppdateras i enlighet med rekommendationen. Kommunens riktlinjer för 
hantering av bisysslor kommer även ses över och läggas fram för politisk behandling under 
hösten. 
Rekommendation 3: Tillse att anställda ges erforderlig information om vilka bisysslor som ska 
rapporteras till arbetsgivaren 
Kommunstyrelsen delar granskningens bild av behov av bättre information om bisysslor. 
Förvaltningen kommer därför inom ramen för chefsutvecklingsprogrammet att stärka 
informationen till nya chefer om vad en bisyssla är och relaterade riktlinjer. Förvaltningen 
kommer även uppdatera mallen för medarbetarsamtal där information om bisysslor förtydligas. 
Även checklista vid nyanställning och checklista för bedömning av bisysslor kommer ses över. 
Rekommendation 4: Överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom 
återkommande stickprov inom ramen för internkontrollarbetet 
Bisysslor kommer finnas med i analysarbetet när risker analyseras inom ramen för 
internkontrollarbetet. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-04-07

  
 
 
 
 
§ 75 Dnr: KS 2022/242 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 
och jäv 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har, på uppdrag av kommunrevisionen, genomfört en granskning av 
Stenungsunds kommuns regelverk gällande bisysslor och jäv. Granskningen har i enlighet 
med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande sammanträde.  
 
Utifrån granskningens iakttagelser uppmanar revisionen kommunstyrelsen att besluta om 
riktlinjer för bisysslor och jäv samt att beakta de rekommendationer som ges i 
revisionsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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1. Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har EY genomfört en 
granskning av bisysslor och jäv. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv. 

Granskningen visar att kommunens regelverk rörande anställdas bisysslor i allt väsentligt 
upplever kraven i lagen om offentlig anställning. Det saknas dock en samlad förteckning över 
anmälda bisysslor i kommunen, vilket i vår mening försvårar möjligheten till uppföljning och 
kontroll av bisysslor. 

Enligt kommunens riktlinjer för bisysslor ska arbetstagaren anmäla en bisyssla till kommunen. 
Genomfört stickprov indikerar att dessa riktlinjer inte fullt ut efterlevs då de bisysslor som har 

) identifierats inte anmälts till arbetsgivaren. 

Granskningen visar att anställda får information om bisysslor vid nyanställning, vid årliga 
medarbetarsamtal och genom kommunens medarbetarhandbok samt chefshandbok. Då 
resultatet av genomfört stickprov indikerar att alla bisysslor inte anmäls finns det i vår mening 
ett behov av att stärka informationen till medarbetare. 

Resultatet av stickprovet indikerar att det inte förekommit några förtroendeskadliga 
utbetalningar kopplat till kända bisysslor i kommunen under 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. I granskningen har vissa förbättringsområden 
identifierats och mot bakgrund av dessa rekommenderas kommunstyrelsen att: 

) ► Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i kommunen 
och förebygga förtroendeskador. 

► Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i kommunens riktlinjer 
för bisysslor. 

► Tillse att anställda ges erforderlig information om vilka bisysslor som ska rapporteras 
till arbetsgivaren. 

► överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom återkommande 
stickprov inom ramen för internkontrollarbetet 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Enligt lagen om offentlig anställning (LOA) får en arbetstagare i en kommun inte ha någon 
anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon 
arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Vidare 
framgår i LOA att: 

► Arbetsgivare är skyldiga att på lämpligt sätt informera arbetstagare om vilka slags 
förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. 

► Arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla 
som inte är förenlig med ovanstående ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. 
Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. 

► Arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att 
arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. 

Om lagen om offentlig anställning inte upprätthålls kan detta riskera att politikers samt 
tjänstemäns bisysslor skadar förtroendet för den offentliga verksamheten. Lagen ska bidra till 
att upprätthålla oberoendet bland kommunalt anställda. Det är väsentligt för den kommunala 
verksamheten att medborgarna har ett högt förtroende för kommunen. 

Frågan om hantering av bisysslor och jäv har aktualiserats i kommunen med anledning av 
uppgifter om otillåtna bisysslor inom företagsledningen i det kommunala bolaget 
Stenungsundshem AB. Kommunrevisionen har bedömt det som väsentligt att granska om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av bisysslor 
och jäv. I God revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer 
ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning 
är bland annat risken för bristande styrning, ledning, uppföljning, kontroll samt obehörigt 
beslutsfattande. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv1. Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

► Finns det ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor? 
► Säkerställs att anställda har kännedom om regelverket gällande bisysslor? 
► Följs regelverket för rapportering av bisysslor? 
► Görs det förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor? 

2.3. Avgränsningar och ansvarig nämnd 
Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser kommunstyrelsen. 

1 Med jäv avses jäv i relation till bisysslor. 
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2.4. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs- 
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning 
beskrivs närmre i bilaga 2. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
► Lagen om offentlig anställning (1994:260) som bland annat reglerar arbetstagares och 

arbetsgivarens skyldigheter avseende bisysslor. 
► Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om jäv. 
► Allmänna bestämmelser (2019-01-01) som reglerar allmänna anställningsvillkor, 

däribland även bisysslor. 
► Eventuella riktlinjer och rutiner som avser kommunfullmäktiges beslutade planer och 

program. 

) 2.5. Metod 
Granskningen genomförs genom intervjuer, en registeranalys och dokumentstudier. Samtliga 
intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. lntervjupersoner och metod för 
registeranalysen beskrivs närmare i bilaga 3. 

) 
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3. Regelverk för bisysslor 

3.1. Organisation 

Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla anställda och ansvarar för 
arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I kommunstyrelsens personalansvar 
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 

► Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

3.2. Rutiner och riktlinjer 

I Stenungsunds kommun finns riktlinjer för hantering av bisysslor. Riktlinjen beskrivs av 
kommunens ledande tjänstemän som stommen i kommunens arbete avseende bisysslor. I 
intervju uppges riktlinjen som välfungerande. Riktlinjen omfattar samtliga kommunanställda i 
Stenungsunds kommun, anställda i de kommunala bolagen omfattas inte av riktlinjen. 
Riktlinjen är odaterad och innehåller inte information om vem som har beslutat om riktlinjen. 
Riktlinjen är framarbetad och fastställd på tjänstemannanivå år 2015.2 

Enligt riktlinjen får en bisyssla inte vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller 
konkurrerande. Vad som anges i kommunens riktlinje kring dessa begrepp redogörs för nedan. 

Förtroendeskadlig bisyssla 
Med bakgrund av att en arbetstagare i kommunal verksamhet ska iaktta saklighet och 
opartiskhet är det angeläget att medarbetare inte åtar sig andra uppdrag som kan rubba 
förtroendet eller på annat sätt skada anseendet för kommunen. Om exempelvis bisyssla 
bedrivs inom samma verksamhetsområde som medarbetaren själv verkar inom finns det risk 
för att man gynnar sin egen rörelse före arbetsgivarens. Förtroendeskada kan även uppkomma 
om Stenungsunds kommuns namn används i syfte att legitimera verksamheten. 

Arbetshindrande bisyssla 
Med arbetshindrande bisyssla avses arbete eller uppdrag som negativt påverkar möjligheterna 

------=atrtallgöra en goa-a,b-ets-pTe-statiun~exempelvis-genom-att-de-olika-arbets□ppgifterna-kolliderar------ 
i tid eller får till följd att medarbetaren får en alltför tung arbetsbörda. Exempelvis att en anställd: 

► Ej kan utföra en fullgod arbetsinsats under arbetstid 

2 Kommunfullmäktiges riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument i Stenungsunds 
kommun från 2016 anger att det är kommunstyrelsen som utfärdar riktlinjer. 
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► Inte kan förskjuta arbetstid eller byta schema 
► Ej kan ha normal jour eller beredskap 

Sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsmiljön kan i dessa sammanhang påverkas på ett 
ogynnsamt sätt vilket också påverkar bedömningen av bisysslan. Arbete hos 
bemanningsföretag eller i egen firma utöver anställningen i kommunen kan vara exempel på 
belastande bisyssla. Den arbetstidsreglering som finns enligt arbetstidslagen och 
semesterbestämmelser syftar till att tiden utöver heltidsmått, övertid och jour behövs för vila 
och rekreation. 

Konkurrerande bisyssla 
Med konkurrerande bisyssla avses normalt bisyssla som påverkar kommunens verksamhet 
negativt. Konkurrerande bisyssla kan föreligga om bisysslan sker i en verksamhet med samma 
utbud och kundkrets som kommunen har dvs: 

► Den anställde har ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett hur verksamheten 
drivs 

► Tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att 
starta sådan verksamhet 

► Innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Sådana uppdrag 
kan vara styrelseuppdrag, revisor eller konsultuppdrag innebärande stöd och planering 

) 

3.3. Information och kontroll 

Förankring av kommunens regelverk kring bisysslor sker på flera olika sätt. I Stenungsunds 
kommun finns en digital medarbetarhandbok som är tillgänglig för alla medarbetare via 
intranätet. Därtill finns digital chefshandbok som är tillgänglig för chefer. I 
medarbetarhandboken framgår vad som gäller för den enskilde medarbetaren utifrån 
riktlinjerna. Av medarbetarhandboken samt riktlinjer för bisyssla, framgår att en arbetstagare 
som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser sig 
behöva för bedömning av bisysslan. I den mån godkännande av bisyssla ges, ska detta 
dokumenteras skriftligt. Även om bisysslan godkänns ska detta dokumenteras skriftligt. 

Utöver kravet på att arbetstagaren själv ska anmäla en bisyssla till arbetsgivaren tas 
förekomsten av bisysslor upp på årliga medarbetarsamtal. Av dokumentet Medarbetarsamtal, 
frågor att diskutera - en mall för medarbetarsamtal i kommunen, framgår att frågan kring 
bisysslor lyfts som en obligatorisk punkt under området "övriga frågor". Av mallen framgår 
dock inte vilken ytterligare information som ska ges till medarbetaren rörande bisysslor under 
samtalet. 

Enligt dokumentet Checklista -Introduktion av nyanställda ska samtliga nyanställda få 
information om kommunens policydokument däribland policy/riktlinjer kring bisysslor. 
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I granskningen framkommer att det för närvarande saknas en stående utbildning kring 
bisysslor. Personalchef uppger dock att personalfunktionen i vissa fall informerar i 
personalgrupperna på initiativ av ansvarig chef. 

I riktlinje för bisyssla anges att kommunen vart tredje år ska göra inventeringar av bisysslor på 
initiativ av ansvarig sektorchef. Av intervju framgår dock att inventeringar inte längre 
genomförs då frågan istället tas upp i samband med det årliga medarbetarsamtalet. 

Utöver ovanstående kontroll vid medarbetarsamtal sker ingen systematisk kontroll av bisysslor 
exempelvis genom stickprovskontroller. Genomgång av kommunstyrelsens internkontrollplan 
visar att planen inte innehåller några kontrollmoment rörande bisysslor. 

----------".l~-älatHW-bis-·VS!stac------------------------------- 

En anmälan av bisyssla sker genom att arbetstagaren överlämnar blankett för anmälan av 
bisyssla till sin närmaste chef (se Bilaga 1. Blankett för anmälan av bisyssla. I anmälan framgår 
även sektorchefs beslut om att godkänna eller ej godkänna bisysslan. 

Anmälan om bisyssla dokumenteras i respektive medarbetares personalakt. Det saknas en 
samlad förteckning över anmälda bisysslor i kommunen, vilket i intervju beskrivs som ett 
utvecklingsområde. 

3.5. Bedömning av bisysslor 

Bedömning av huruvida en bisyssla är att betrakta som otillåten görs utifrån Checklista för 
bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Checklistan är i första hand till för att pröva 
om en bisyssla är förtroendeskadlig, men används även för att pröva om en bisyssla är 
arbetshindrande eller konkurrerande. Motsvarande checklista för bedömning av 
arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla saknas. Syftet med checklistan är att stödja 
arbetsgivare och arbetstagare vid bedömning om en bisyssla är förtroendeskadlig. Checklistan 
är indelade i fyra frågeområden, till respektive frågeområde finns tre till nio frågeställningar. 
Svaret på frågorna indikerar på ökad eller minskad risk för att bisysslan är förtroendeskadlig. 

3.6. Beslut om bisyssla 

Enligt LOA ska en arbetsgivare besluta att förbjuda en bisyssla som inte är förenlig med LOA 
7 §. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Enligt riktlinjer för bisyssla i 
Stenungsunds kommun ska även en bisyssla som efter arbetsgivarens ställninqstaqande, 

------~~--~, bedöms som tillaten meddelas tillaf0etstagaren genom sl<riftltgroesl<ffi:f;--det-skriftliga-b-eske-de 
ska innehålla en motivering. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning som antogs av kommunstyrelsen den 11 januari 
2021 har endast sektorchef delegation att förbjuda en bisyssla för personal inom respektive 
sektor. Av delegationsordningen framgår dock inte vilken delegat som har delegation att tillåta 
en bisyssla. 
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För högre tjänstemän i kommunen det vill säga sektorchef, personalchef och ekonomichef har 
kommundirektör mandat att förbjuda, men inte tillåta en bisyssla. För kommundirektören har 
kommunstyrelsens ordförande delegation att förbjuda, men inte att tillåta en bisyssla. 

) 

3. 7. Stickprov 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts. Stickprovet består av en 
registeranalys där vi kontrollerat utvalda tjänstepersoner mot Bolagsverkets näringslivsregister 
för att kartlägga om personerna har engagemang (VD, styrelseledamot, styrelsesuppleant och 
firmatecknare) i exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. 

Utifrån en förteckning över samtliga medarbetare som innehar en chefsposition i kommunen 
har 30 personer valts ut slumpmässigt.3 

Resultatet av sökningen mot Bolagsverkets näringslivsregister har kontrollerats mot 
kommunens leverantörsregister för att identifiera bolag med en affärsmässig relation till 
kommunen där anställda har ett engagemang. Utifrån denna kontroll har utbetalningar till 
dessa bolag kontrollerats för att bedöma förekomsten av förtroendeskadliga utbetalningar 
kopplat till bisysslor. 

För att kontrollera följsamheten till kommunens regelverk avseende bisysslor har kontroll av 
vilka bisysslor som anmälts till kommunen också genomförts. 
Enligt riktlinjer för bisysslor ska en arbetstagare i Stenungsunds kommun anmäla till 
arbetsgivaren att arbetstagaren innehar en bisyssla samt lämna de underlag som krävs för att 
kunna göra en bedömning. Ett engagemang som är registrerat hos Bolagsverket innebär inte 
automatiskt en bisyssla. Det kan dock ge en vägledning kring risken för förekomst som inte är 
kända eller tillåtna enligt gällande regelverk. 

) 

) 

I kommunens checklista för bedömning av otillåten bisyssla finns sex frågor som kan användas 
för bedömning av huruvida en verksamhet är en bisyssla i lagens mening. 

1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen? 
2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren? 
3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 

och som bedrivs vid sidan av huvudanställningen? 
4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, exempelvis som styrelseledamot 

i en förening? 
5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, exempelvis att utöva 

hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter? 
6. Innebär aktiviteten, exempelvis förvaltning av den egna förmögenheten, att 

arbetstagaren är engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans 
verksamhet i tjänsten? 

3 Av hänsyn till granskningsteamet oberoende har en person exkluderats i urvalet, granskning av denna 
person kommer istället ske inom ramen revisionens bokslutsgranskning. 
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Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en 
bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att 
det inte handlar om en bisyssla i lagens mening. 

Utifrån vår tolkning av Stenungsunds kommuns riktlinjer för bisyssla ska uppdrag i en 
bolaqsstyrelse eller ledande position i en företagsledning alltid anmälas till kommunen. Enskild 
firma eller styrelseuppdrag i en ekonomisk förening bör i vår tolkning av riktlinjerna också 
anmälas, undantaget gäller dock enskild firma inom jordbruk som i vår tolkning kan likställas 
med skötsel av egendom. Resultatet av stickprovet presenteras i nedanstående tabell. 

3. 7.1. Noteringar utifrän stickprovsgranskning 
Resultatet av stickprovet visar att 7 av 30 personer finns med i Bolagsverkets register. Dessa 

·u personer har sammanlagt 17 engagemang (det finns personer med flera engagemang): 
• tolv träffar avser funktion i ett privat aktiebolag, varav två är aktiebolag är upplösta4 och 

ett vilande 
• tre träffar avser enskilda firmor, varav två avser verksamhet inom jordbruk 
• två träffar avser funktion i en ekonomisk förening 

Diagram 1. Förekomsten av engagemang i stickprovet 

15 12 

10 

5 

0 

3 2 - Privat aktiebolag Enskilda firma Ekonomisk förening 

Privat aktiebolag ■ Enskilda firma ■ Ekonomisk förening 

Av de tolv engagemangen i privata aktiebolag avser sju uppdrag som styrelseledamot, fem 
uppdrag som styrelsesuppleant och ett uppdrag både som VD och styrelseledamot. 

4 Bolagen upplöstes 2019. 
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Diagram 2. Befattningar i privata aktiebolag 
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Styrelseledamot Styrelsesuppleant VD och styrelseledamot 

Styrelseledamot ■ Styrelsesuppleant ■ VD och styrelseledamot 

I nedanstående diagram presenteras branschindelning för de 17 engagemang som 
identifierats i stickprovet. 

Diagram 3. Bransher i privata aktiebolag 
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Byggverksamhet Fastigheter Hår & skönhetsvård Juridik, ekonomi & Media, Utgivning av Utbildning, forskning 

konsulttjänster tidskrifter & utveckling 

■ Byggverksamhet Fastigheter 

Juridik, ekonomi & konsulttjänster ■ Media, Utgivning av tidskrifter 

■ Hår & skönhetsvård 

Utbildning, forskning & utveckling 

_) 
Av 17 träffar i Bolagsverkets näringslivsregister är det tre träffar som återfinns i kommunens 
leverantörsregister. Två av dessa avser enskilda firmor, och återfinns i leverantörsregistret 
eftersom firmans namn är detsamma som personen i fråga, då kommunens leverantörsregister 
förutom externa leverantörer också inkluderar anställda i det fall utlägg eller andra 
tilläggsutbetalningar ska ske. Dessa träffar avser de anställda som sådana, och inte dess 
enskilda firmor. Då verksamheten som bedrivs av dessa enskilda firmor är inom 
jordbruksbranschen och dessutom mycket begränsad, har ingen ytterligare uppföljning av 
dessa träffar ansetts nödvändig. Den sista träffen avser ett privat aktiebolag i vilket den berörda 
chefen är styrelsesuppleant. Den berörda chefen arbetar inom sektor socialtjänst, medan 
bolaget verkar inom byggbranschen. Vi har erhållit ett utdrag från kommunens 
leverantörsreglster som visar att inga utbetalningar har skett till bolaget under 2021. 

Stickprovsgranskningen visar även att en tjänsteperson genom en enskild firma erhållit 
royaltyintäkter för böcker som personen i fråga varit med och författat. Vid avstämning med 
kommunens personalavdelning framkommer att närmaste chef till den berörda medarbetaren 
inte bedömt engagemanget som en bisyssla. Då denna person innehar en befattning inom 
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skolverksamheten har inköp av aktuella böcker till kommunen kontrollerats. Vid kontroll av 
huruvida aktuella böcker har köpts in till kommunen framkommer att totalt 18 böcker köpts in. 
Det framgår dock att den berörda medarbetaren inte själv genomfört inköpet. 

Utifrån vår tolkning av riktlinjer för bisyssla i Stenungsunds kommun finns 15 engagemang 
som är att betrakta som bisysslor, en bisyssla innebär inte per automatik att bisysslan är att 
betrakta som otillåten. Stickprovsgranskningen visar att inga5 av dessa 15 bisysslor anmälts 
till kommunen vilket är ett krav enligt kommunens riktlinjer för bisyssla. 

3.8. Vår bedömning 

Av lagen om offentlig anställning framgår att arbetsgivaren på ett lämpligt sätt ska informera 
arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. En arbetstagare 
får enligt LOA mte ha nagon anstallnmg eller nagot uppdrag eller uto'WI7TågmTve"f ksamhet so. 
kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som 
kan skada myndighetens anseende. Av kommunal/agen framgår att nämnderna ska tillse att 
den interne kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande 
sätt. 

► Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt regelverk 
för bisysslor. 

Granskningen visar att kommunen utarbetat ett regelverk, regelverket består främst av riktlinjer 
för bisyssla och kommunens digitala medarbetarhandbok och digitala chefshandbok. I vår 
mening uppfyller regelverket i allt väsentligt de krav som ställs i lag om offentlig anställning. 
Granskningen visar att kommunens regelverk för bisysslor är mer långtgående än vad lagen 
kräver. Förutom krav på dokumentation av otillåtna bisysslor, finns även krav på att tillåtna 
bisysslor ska dokumenteras. Genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning visar 
dock att beslutanderätt om att tillåta en bisyssla inte är delegerat, delegationsordningen är 
därmed inte helt tydlig. 

► Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt att regelverket för rapportering 
av bisysslor efterlevs. 

Enligt kommunens riktlinjer för bisysslor ska arbetstagaren anmäla en bisyssla till kommunen. 
Genomfört stickprov indikerar att dessa riktlinjer inte fullt ut efterlevs då inga av de bisysslor 
som har identifierats har rapporterats till arbetsgivaren och dokumenterats enligt kommunens 
riktlinjer. Vi noterar att kommunen saknar en samlad förteckning över anmälda bisysslor i 
kommunen. En samlad förteckning över anmälda bisysslor skulle i vår mening stärka 
kontrollen och bidra till att förebygga förtroendeskada. 

5 Ett engagemang i en enskild firma med verksamhet inom jordbruk har anmälts till kommun. Eftersom 
bisysslan kan likställas med skötsel av egendom räknas den ej som en bisyssla enligt kommunens 
regelverk och är därför inte medräknad i de 15 bisysslor som i vår tolkning bör ha anmälts till kommunen. 
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► Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt att anställda har kännedom om 
regelverket. 

För att säkerställa att riktlinjerna för bisysslor efterlevs är det väsentligt att kommunen 
informerar om vilka förhållanden som gör en bisyssla otillåten och vilka bisysslor som ska 
rapporteras. Granskningen visar att anställda främst får information om kommunens regelverk 
vid medarbetarsamtal, nyanställning och genom medarbetarhandboken samt 
chefshandboken. Kommunens kontroll av bisysslor sker i nuläget endast genom att en 
kontrollfråga ställs vid årliga medarbetarsamtal, genomfört stickprov indikerar dock att alla 
bisysslor inte anmäls enligt kommunens riktlinjer. Att samtliga bisysslor inte anmäls indikerar 
att det finns behov av ytterligare information till medarbetare kring vad som gäller kring 
rapportering av bisysslor. 

► Vi bedömer inte att det förekommit några förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till 
bisysslor under 2021. 

Vi har i genomfört stickprov inte kunnat påvisa förekomsten av förtroendeskadliga 
utbetalningar. Stickprovsgranskningen visar att tre anställda med registrerade engagemang 
återfinns i kommunens leverantörsregister. Utifrån granskningen konstaterar vi att det inte 
föreligger några avvikelser härvidlag. 

) 
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Finns det ett ändamålsenligt 
regelverk rörande anställdas 
eventuella bisysslor? 

Ja, i huvudsak. Kommunen har upprättat ett 
regelverk i form av riktlinjer för bisysslor som i vår 
bedömning uppfyller kraven enligt LOA. 
Granskningen visar dock att det saknas en 
samlad förteckning över anmälda bisysslor i 
kommunen, vilket i vår mening försvårar 
möjligheten till uppföljning och kontroll av 
bisysslor. 

Säkerställs att anställda har 
kännedom om regelverket gällande 
bisysslor? 

Nej, inte fullt ut. Resultatet av genomfört stickprov 
indikerar att alla bisysslor inte anmäls till 
arbetsgivaren. Granskningen visar att anställda 
får information om bisysslor vid nyanställning, vid 
årliga medarbetarsamtal och genom kommunens 
medarbetarhandbok samt chefshandbok. I vår 
mening finns det dock behov av att stärka 
informationen för att säkerställa att bisysslor 
anmäls enligt regelverket. 

Följs regelverket för rapportering av 
bisysslor? 

Nej, inte fullt ut. Enligt kommunens riktlinjer för 
bisysslor ska arbetstagaren anmäla en bisyssla till 
kommunen. Genomfört stickprov indikerar att 
dessa riktlinjer inte fullt ut efterlevs då de bisysslor 
som har identifierats inte anmälts till 
arbetsgivaren. 

Görs det förtroendeskadliga 
utbetalningar kopplat till bisysslor? 

Resultatet av stickprovet indikerar att det inte 
förekommit några förtroendeskadliga 
utbetalningar kopplat till kända bisysslor i 
kommunen under 2021. 

4.2. Slutsats 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. I granskningen har vissa förbättringsområden 
identifierats och mot bakgrund av dessa rekommenderas kommunstyrelsen att: 
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► Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i kommunen 
och förebygga förtroendeskador. 

► Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i kommunens riktlinjer 
för bisysslor. 

► Tillse att anställda ges erforderlig information om vilka bisysslor som ska rapporteras 
till arbetsgivaren. 

► Överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom återkommande 
stickprov inom ramen för internkontrollarbetet 

) 
Göteborg den 28 februari 2022 

Johan Palmgren 
Verksamhetsrevisor 

) 

Filip Byegård 
Auktoriserad Revisor 

a- "~/?e-/1 (i') ) '. 1/.// . ..,)/.1. / , i!t /i - __ '"]'~·-·'/ I l1 ( ~-;;r;:,. .:...J .,'{ .. ~--- 
Christoffer Henriksson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Alicia Rugner 
Revisor 

/ - 

it/"~:@~ 
Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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Bilaga 1. Blankett för anmälan av bisyssla. 

Stenungsunds 
kommun 

Anmälan Bisyssla Bilaga 2 

Efternamn. förnamn Personnummer 

Befattning och arbetsplats Närmaste chef 

Jag ntfor/konuner att ntfår« bisyssla ntdver 111i11 amtäl/11illg i Stenungsunds 
ko1111111111 enligt flilja11de: 

IBisys~fan.5 titel och innehåll: 

IUppdrag,gi,·an~/fo1<:1ag/orgauis111ion!iigiu:e: 

Bisysslans omfattning: 

tim/dag tim/vecka tim/måuad tim/.\r 

aisysslaus tidsmässiga förläggning (dag. häll, helg): . ... .. .... , ...... 

När påbörjade, tjänsten/uppdraget? 

Hur länge löper tjänsten/uppdraget? 

::>niga kommentarer 

IOrt och datum Namnteckning (anställd) 

IOrt och datum Namnteckning (närmaste chef) 

Godkänner bisysslan Godkänner ej bisysslan 

Sekterchefens beslut: □ D 

Motivering 1111 beslut: 

In.+ och.datum I_Namnteckning_(Sektorchefl 
I 

Blanketten skickas till Personalenheten for förvaring I personalakt. 

Sida 6 a,· 6 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
Regler om bisysslor finns dels i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) och dels i Lag om offentlig 
anställning (LOA). AB är en del av kollektivavtalets huvudöverenskommelse och reglerar 
allmänna anställningsvillkor. För anställda i kommunala förvaltningar gäller AB med undantag 
av förtroendeskadliga bisysslor, för vilka LOA gäller. I 7 § LOA regleras förbudet mot 
förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen 
är tvingande och tar över AB:s bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor. Prövning om 
en bisyssla är negativ för en arbetsgivare prövas utifrån om den kan vara förtroendeskadlig 
(LOA § 7), arbetshindrande (AB § 8) eller konkurrerande (AB § 8). 

Kommunallagen (2017:725) 

Kommunallagens 6 kap. 1 § anger att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Vidare anger 6 

) kap. 6 § att nämnderna har ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. 

Av kommunallagens 6 kap. 28-32 § § framgår när en förtroendevald anses jävig. En 
förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 
handläggningen av ärendet. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv 
mot honom eller henne ska självmant uppge det. Vid fråga om jäv mot en förtroendevald och 
denne inte blivit ersatt ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Vidare framgår att en nämnd 
kan bortse från jäv om frågan om opartiskhet saknar betydelse. Slutligen framgår att ett beslut 
om jäv endast får överklagas i samband med överklagande av det beslut genom vilket 
nämnden avgör ärendet. 

Kommunallagens 7 kap. 4 § anger även att i fråga om jäv för anställda ska bestämmelserna i 
) 6 kap. 28-32 §§ tillämpas. 

Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) 

Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala 
förvaltningar av 7 § LOA. Arbetstagaren får enligt LOA inte ha någon anställning eller något 
uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan 
arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 

Arbetsgivaren är enligt LOA skyldig att på lämpligt sätt informera sina arbetstagare om vilka 
slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Arbetstagare är enligt LOA skyldiga att 
på begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om 
arbetstagarens bisyssla är tillåten eller inte. Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska 
upphöra med, eller inte åta sig, en förtroendeskadlig bisyssla ska enligt LOA vara skriftligt och 
innehålla en motivering. Beslutet behöver inte föregås av förhandling enligt 11-4 §§ MBL. 
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Allmänna bestämmelser (AB) 

Vad gäller arbetshindrande och konkurrerande bisysslor omfattas alla kommunanställda av 8 
§ AB. Arbetstagaren ska enligt AB på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om 
arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande på arbetsuppgifterna eller innebär 
verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska 
eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB. Dessa uppdrag kan däremot 
ändå utgöra förtroendeskadlig bisyssla enligt LOA 7 §. 
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Bilaga 3. Källförteckning 

Intervjuer 
Vi har intervjuat följande funktioner: 

► Kommunjurist 2021-12-17 
► Personalchef, 2022-01-11 
► Chef sektor stödfunktioner, 2022-01-11 
► Kommundirektör, 2022-01-11 

) 

Dokumentation 
Vi har tagit del av följande dokument: 

► Riktlinjer för hantering av bisysslor 
► Riktningar mot mutor och jäv 
► Medarbetarhandboken 
► Checklista introduktion av nyanställda 
► Kommunstyrelsen delegationsordning 
► lnternkontrollplan 2021 
► Mall för medarbetarsamtal 

) 
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Kommunrevisionen 

I ~t;;~~~,:~o; ko,;rnunkont;i 

i t.nv. 2nz2 -o3- 1 o I 
l c;~-- -·-···------·11;i(T_" l 
1___ 1 _, 

Till Kommunfullmäktige 

Granskning av bisysslor och jäv 

Kommunrevisionens sakkunniga biträde EY har genomfört en granskning av kommunens 
regelverk beträffande anställdas bisysslor och jäv. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende bisysslor och 
jäv. 

De sakkunnigas slutsats är att det tillämpade regelverket i allt väsentligt lever upp till kraven i 
lagen om offentlig anställning. Genomförda stickprov visar dock på att riktlinjerna inte fullt ut 
efterlevs då de bisysslor som identifierats inte har anmälts till arbetsgivaren. Några 
förtroendeskadliga utbetalningar kopplade till kända bisysslor har dock inte identifierats under 
2021. 

Kommunrevisionen konstaterar att stickprovet avser ett fåtal personer och därför inte ger 
något underlag för att bedöma den totala omfattningen av icke anmälda bisysslor. Vidare 
konstaterar revisonen att de riktlinjer kring bisysslor och jäv som tillämpas inte har beslutats 
av kommunstyrelsen. Dokumentet saknar datering och uppgift om utfärdare, men är utarbetat 
2015. Kommunfullmäktige har 2016 beslutat att det är kommunstyrelsen som utfärdar 
styrande, vägledande och operativa dokument i Stenungsunds kommun. 

Kommunrevisionen uppmanar kommunstyrelsen att besluta om riktlinjer för bisysslor och jäv 
samt att beakta de rekommendationer som lämnas av de sakkunniga. 

Stenungsund den 28 februari 2022 

~A~ 
vice ordförande 

Bilaga : Stenungsunds kommun - Granskning av bisysslor och jäv, Ernst & Young februari 
2022 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/285
2022-06-27

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret på grundläggande granskning daterat 2022-06-27 som sin eget. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas grundläggande 
granskning 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 
granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed.  

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 
samt att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
 
Beskrivning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
2021. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom 
att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  

Revisionsrapporten granskar kommunstyrelsen med utgångspunkt i mål och riktlinjer, 
uppföljning och rapportering samt intern kontroll. Som en del i arbetet har revisorerna tittat 
närmare på styrning och måluppföljning genom inriktningsmålen i budgeten, den ekonomiska 
uppföljningen och den interna kontrollen och kommer till slutsatsen att det inte finns några 
nämnvärda avvikelser att notera. Dock noterar revisorerna viss kritik kopplat till uppföljning 
av privata utförare. 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att: 
• Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare efterlevs 

fullt ut. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/285
2022-06-27

Revisionsrapportens kommentar omhändertas i samband med framtagandet av ny 
uppföljningsplan. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De Globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
Beslut kommunfullmäktige 2022-04-07 § 76 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021  
Följebrev till Kommunfullmäktige angående revisionsrapport 2021 – Grundläggande 
granskning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
  
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@Stenungsund.se 
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Dnr KS 2022/285

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - 
Grundläggande granskning 2021 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning. 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 
Nedan kommenterar kommunstyrelsen granskningsrapporten och den för kommunstyrelsen 
relevant rekommendation som granskningen innehåller.  
 
Kommunstyrelsens generella kommentarer 
Revisionsrapporten granskar kommunstyrelsen med utgångspunkt i mål och riktlinjer, 
uppföljning och rapportering samt intern kontroll. Som en del i arbetet har revisorerna tittat 
närmare på styrning och måluppföljning genom inriktningsmålen i budgeten, den ekonomiska 
uppföljningen och den interna kontrollen och kommer till slutsatsen att det inte finns några 
nämnvärda avvikelser att notera.  
En del av rapporten granskar kommunstyrelsens löpande uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, så kallad uppsiktplikt, där revisorerna kommer till slutsatsen 
att kommunstyrelsen följt upp både verksamhet, ekonomi och intern kontroll i enlighet med de 
regler som finns. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod även anta 
ett program med riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Ett sådant togs fram 
2017. Ett nytt program är under framtagande. Först 2020 antogs en uppföljningsplan för 
kommunens vinterväghållning. Programmet är tillämpbart på all verksamhet som kommunen 
upphandlar av privata utförare inom alla verksamhetsområden, dock inte fristående förskolor 
och skolor.  
Mot bakgrund av att tidpunkten mellan antagit program och uppföljningsplan är lång, endast ett 
avtal följs upp och att kommunstyrelsen inte tagit del av uppföljningen kommer revisorerna till 
slutsatsen att det finns risk att uppsikten av privata utförare inte är tillräcklig.  
Kommunstyrelsen delar inte bedömningen att uppföljningen av privata utförare generellt är 
otillräcklig. Uppföljningen utifrån det antagna programmet kan emellertid vidareutvecklas. En 
ny uppföljningsplan är under framtagande. Återrapportering av denna kommer att ske till 
kommunstyrelsen efter genomförd uppföljning. 
 
Kommunstyrelsens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
Rekommendation 1: Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
efterlevs fullt ut. 
Revisionsrapportens kommentar omhändertas i sammanhang med framtagandet av ny 
uppföljningsplan. 
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§ 76 Dnr: KS 2022/285 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds 
kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Granskningen har i enlighet med 
riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 
Följebrev till Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 
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1. Sammanfattning 
EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, 
myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar och har genomförts genom 
dokumentstudier och revisionsdialoger. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag 
för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och intern kontroll samt 
måluppfyllelse. Granskningen avser verksamhetsår 2021. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar delvis 
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt. Hälften av kommunens inriktningsmål för 2021 är uppfyllda.   

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. I 
vår mening föreligger det risk att uppsikten av privata utförare inte är tillräcklig i Stenungsunds 
kommun.   

Därtill är vår bedömning att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till kommunstyrelsen: 

 Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare efterlevs fullt 
ut.  
 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till kommunfullmäktiges 
beredningar: 

 Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt för att 
underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed.1 Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

 Har kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens 
styrmodell. 

2.3. Ansvariga nämnder och avgränsning  

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga utskott, tekniska myndighetsnämnden, 
sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden2 samt kommunfullmäktiges 
beredningar.   

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i föreliggande granskning beskrivs i 
bilaga 2.  

2.5. Metod 
Granskningen har genomförts genom dialog med kommunstyrelsen och dokumentstudier. 
Käll- och intervjuförteckning framgår av bilaga 4.  

 
1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
2 Grundläggande granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden redovisas i en separat 
rapport.  
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3. Granskningens utgångspunkter 
 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Stenungsunds kommuns styr- och 
ledningssystem samt riktlinjer. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta 
med styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser 
som redogörs för i efterföljande kapitel. 

Utifrån riktlinjer och styrprinciper är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 
följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete3.  

 

 Styrning utifrån mål och riktlinjer  
▪ A1. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål. 

 
 Uppföljning och rapportering    

▪ B1. Följt upp ekonomi vid fem tillfällen per år.  
▪ B2. Följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- och årsbokslut.  
▪ B3. Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktplikt över nämnder, bolag, 

kommunalförbund och privata utförare. 
▪ B4. Bedrivit verksamheten enligt ram, rapporterat underskott och 

vidtagit åtgärder enligt de ekonomiska styrprinciperna.  
 

 Intern kontroll i verksamheten  
▪ C1. Genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning. 
▪ C2. Antagit en intern kontrollplan. 
▪ C3. Kommunstyrelsen har informerat sig och följt upp hur den interna 

kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna, överförmyndarnämnden 
och de kommunala företagen. 

▪ C4: Samtliga ärenden gällande intern kontroll har beretts inom 
utskottens kompetensområde innan de beslutats av kommunstyrelsen. 

 
 

 
 

  

 
3 Nytt reglemente för internkontroll beslutades om 2021-10-07. Inom ramen för denna granskning görs 
bedömning utifrån det ursprungliga reglementet.  
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Styrning och måluppföljning  

 
I kommunens budgetarbete inför 2021 gjordes en översyn av arbetet med inriktningsmål och 
verksamhetsplan. Översynen resulterade i att inriktningsmålen blev färre samt att 
verksamhetsplanen togs bort. Hur förvaltningen/sektorerna ska arbeta för att nå 
inriktningsmålen framgår i Strategisk plan 2021–2023.  
 
Av årsredovisning framgår att två av fyra av kommunstyrelsens inriktningsmål endast delvis 
uppfyllts för 2021. Under året har det totala matsvinnet ökat. Användning av fossila bränslen 
har ökat inom kommunkoncernen enligt delårsrapport per augusti. Detta är inte i linje med 
kommunens mål att verka för en hållbar utveckling och minska sin påverkan på miljön och 
klimatet. Under året har väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende ökat i jämförelse med föregående år enligt årsredovisning. 
Detta är inte i linje med kommunens mål att verka för att fler upplever ett tryggt åldrande. I 
övrigt har inga avvikelser noterats.  

 
Tabell 1.  Resultat av inriktningsmål per årsbokslut 
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Ekonomisk uppföljning  

Av protokoll framgår det ekonomisk uppföljning har skett vid fem tillfällen under året. 
Uppföljning har skett vid delårsbokslut (per april och augusti) och årsbokslut samt per mars 
och oktober. Sektorerna har genomgående under året prognostiserat överskott. Underskott 
har noterats för kostnader för pensioner till följd av förändrat livslängdsantagande samt ett 
underskott hos avfall inom affärskollektivet.  

Vid delårsrapport per augusti redovisade kommunen ett överskott om 67,0 mnkr, prognosen 
för helåret var ett överskott om 84,6 mnkr. Sektorerna prognostiserade ett överskott om 20,1 
mnkr. Sektor utbildning prognostiserade ett överskott om 6 mnkr bland annat på grund av 
statsbidrag i form av den så kallade skolmiljarden. Sektor socialtjänst prognostiserade ett 
överskott om 12,9 mnkr, i huvudsak på grund av ökade statsbidrag riktat till äldreomsorgen, 
stängda avdelningar inom särskilt boende för äldre och gruppbostäder samt fortsatt arbete 
med effektiv användning av personalresurser. Sektor samhällsbyggnad prognostiserade ett 
överskott om 0,6 mnkr. Överskottet uppgavs avse högre intäkter för detaljplaner samt vakanta 
tjänster. Sektor stödfunktioner prognostiserade ett överskott om 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen 
behandlade uppföljningen vid sitt sammanträde i september och fastställde att samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllas vid årets slut. Med hänvisning till detta gjordes också 
prognosen att Stenungsunds kommun under 2021 kommer att bedriva en verksamhet med 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid årsredovisning uppgick resultatet för Stenungsunds kommun till 85,6 mnkr, vilket är en 
positiv avvikelse mot budget om 66,4 mnkr. "Kommunövergripande" har en negativ avvikelse 
gentemot budget på 0,5 mnkr. Orsaken till underskottet beror främst på ökade kostnader för 
räddningstjänst. Personalrelaterade kostnader redovisar för året en negativ budgetavvikelse 
på 2,5 mnkr, avvikelsen beror på att semesterlöneskulden ökat med 3,3 mnkr. Under 2021 
redovisar sektorerna ett sammantaget budgetöverskott om 18,3 mnkr. Tre av sektorerna gör 
ett överskott medan en sektor, sektor samhällsbyggnad, gör ett underskott. Samhällsbyggnads 
underskott uppgår till 12,2 mnkr och beror på den avsättning om 14,8 mnkr som gjorts för 
återställandet av kommunens två deponier.  

4.2. Kommunens uppsiktsplikt  

I kommunens regler för uppsiktsplikt framkommer att kommunstyrelsen ska planera och följa 
upp uppsikten över helägda bolag och nämnder i en årsplanering. Av protokoll framgår att 
kommunstyrelsen under året har följt upp verksamhet, ekonomi och internkontroll i nämnder 
och kommunala bolag genom nämnd- och ägardialoger och rapporter.  

Enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med 
kommunallagens bestämmelse är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt 
öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Kommunfullmäktige antog 2017 ett 
program för uppföljning av privata utförare. Programmet är tillämpbart på all verksamhet som 
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kommunen upphandlar av privata utförare inom alla verksamhetsområden som till exempel 
lokalvård, snöröjning och äldreomsorg. Enligt programmet skall kommunstyrelsen utarbeta en 
uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet skall följas upp. Resultaten av 
genomförd uppföljning ska dokumenteras och redovisas till kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en uppföljningsplan för privata utförare. Då detta 
uppgavs vara en ny rutin som skulle implementeras föreslogs enligt protokoll att starta i liten 
skala med att följa upp en upphandling för att sedan inkludera fler upphandlingar kommande 
år. Kommunens vinterväghållning 2021 var den första uppföljningen av privata aktörer som 
skulle genomföras enligt uppföljningsplanen. Av dokumentation framgår att 
verksamhetsområde infrastruktur inom samhällsbyggnad har följt upp vinterväghållningen 
enligt planen. Av kommunstyrelsens protokoll från 2021 framkommer inte att kommunstyrelsen 
tagit del av uppföljningen av vinterväghållningen enligt de mål och riktlinjer som fastställts i 
kommunfullmäktiges program. 

4.3. Intern kontroll  

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen för nästkommande år 
beslutas av kommunstyrelsen senast i december. Kommunstyrelsen antog internkontrollplan 
2021 vid sitt sammanträde i mars 2021, detta på grund av inställt sammanträde i november 
med anledning av pandemin. I övrigt finns inga avvikelser att notera utifrån kraven i 
kommunens riktlinjer. 

Reglementet för internkontroll reviderades 2021-10-07 för att förtydliga kommunens arbete 
med intern kontroll. I den reviderade internkontrollplanen ingår inte att kommunstyrelsens 
utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll innan de beslutas av 
kommunstyrelsen och löpande informera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom 
sitt kompetensområde.  

4.4. Övriga iakttagelser  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-05-24 att ge ”gruppledarna” i uppdrag 
att formulera en politisk skrivelse angående regional plan för infrastruktur. Enligt beslutet skulle 
en skrivelse ha presenterats för kommunstyrelsen inom sex månader. Av protokollgranskning 
framgår att skrivelsen per december 2021 inte hade avlämnats till kommunstyrelsen.  

4.5. Vår bedömning 

Granskningen visar att hälften av kommunstyrelsens inriktningsmål endast delvis uppfyllts 
under 2021. Noteras bör dock att majoriteten av mätpunkterna har en positiv utveckling i 
jämförelse med förra året. Vår bedömning är att kommunstyrelsen liksom föregående år delvis 
har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen under året har uppfyllt Stenungsunds kommuns 
riktlinjer kring uppföljning av ekonomin samt följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- 
och årsbokslut. Granskningen visar att kommunstyrelsen under året utövat sin uppsiktsplikt 
över nämnder och kommunala bolag. Däremot framgår inte av protokoll att kommunstyrelsen 
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har utövat uppsikt över privata utförare. Vi noterar att kommunstyrelsen först 2020 har antagit 
en åtgärd för att möta kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare trots att 
programmet funnits sedan 2017. Vi noterar även att uppföljning av privata utförare utifrån 
lagstiftning och kommunfullmäktiges program inte begränsas till vinterväghållning utan 
innefattar all verksamhet som kommunen upphandlar. Enligt 10 kap. 8 § i kommunallagen ska 
kommunen kontrollera och följa upp kommunal verksamhet som genom avtal lämnats över till 
en privat utförare. Gentemot kommuninvånarna är kommunen ansvarig på samma sätt som 
för verksamhet som bedrivs i egen regi. I vår mening föreligger det risk att uppsikten av privata 
utförare inte är tillräcklig i Stenungsunds kommun. Vår bedömning är att kommunstyrelsen 
delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering under året. 
 

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan utifrån upprättad riskanalys. 
Granskningen visar att kommunstyrelsen under året har följt Stenungsunds kommuns riktlinjer 
och reglementen kring internkontroll. Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll.  
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5. Myndighetsnämnderna  

5.1. Organisation  

Tekniska myndighetsnämnden och sociala myndighetsnämnden fullgör kommunens 
myndighetsutövande mot enskild. Nämnderna har inte något verksamhetsansvar men 
ansvarar för intern kontroll inom sina respektive områden.  

5.2. Avvikelser  

Båda myndighetsnämnderna har antagit en internkontrollplan utifrån en riskanalys. Inga 
väsentliga avvikelser har noterats inom myndighetsnämndernas respektive ansvarsområden 
vad gäller internkontroll.  

5.3. Vår bedömning 

Utifrån granskningen har inga väsentliga avvikelser noterats inom myndighetsnämndernas 
ansvarsområden.  
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6. Kommunfullmäktiges beredningar  

6.1. Organisation  

Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. De fasta 
beredningarna är demokratiberedningen, välfärdsberedningen, beredningen miljö- och fysisk 
planering samt ekonomi- och personalberedningen.  

Tillfälliga beredningar kan tillsättas av kommunfullmäktige för att bereda specifika frågor, till 
exempel vid revidering av ett specifikt styrdokument eller vid beredning av en inkommen 
motion. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga 
beredningens uppdragshandling. Under 2021 har två aktiva tillfälliga beredningar tillsats:  
tillfällig beredning om kommundelsstämmorna samt tillfällig beredning om miljöforum.  

6.2. Avvikelser 

I likhet med förgående år, noterar vi utifrån beredningarnas mötesanteckningar att struktur och 
innehåll i vissa fall varierar dels mellan sammanträdena dels mellan beredningarna.  

6.3. Vår bedömning 

Vi konstaterar att det fortfarande finns utvecklingsområden för beredningarna avseende att 
säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer kommunfullmäktige beslutat. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredningarna följa reglerna i kommunallagen 
avseende tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. Strukturen avseende 
minnesanteckningarna skiljer sig i vissa fall dels mellan sammanträdena hos vissa beredningar 
dels mellan beredningarna. Vi konstaterar att variationen hos protokollen kan försvåra 
möjligheten att följa beredningarnas arbete under året. 
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7. Sammanställd bedömning 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

A1  B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 
KS           
TMN           
SMN           
 
 
                                   Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart            
 

Tabell 2. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 
 

Beskrivning av kriterier 
 

 Styrning av verksamhet och ekonomi  
▪ A1. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål. 

 
 Uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp ekonomi vid fem tillfällen per år. 
▪ B2. Följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- och årsbokslut.  
▪ B3. Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktplikt över nämnder, bolag, 

kommunalförbund och privata utförare. 
▪ B4. Bedrivit verksamheten enligt ram, rapporterat underskott och 

vidtagit åtgärder enligt de ekonomiska styrprinciperna.  
 

 Intern kontroll i verksamheten  
▪ C1. Genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning. 
▪ C2. Antagit en intern kontrollplan. 
▪ C3. Kommunstyrelsen har informerat sig och följt upp hur den interna 

kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna, överförmyndarnämnden 
och de kommunala företagen. 

▪ C4: Samtliga ärenden gällande intern kontroll har beretts inom 
utskottens kompetensområde innan de beslutats av kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 
  

    R 
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8. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar delvis 
säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.  

 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare efterlevs fullt 
ut.  
 

Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningarna att: 

 Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt för att 
underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande arbetsordning. 

 

 

Göteborg den 8 mars 2022 

 

 

 

 

 

Anna Hellqvist  

Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB 

 

 

 

  
    

Christoffer Henriksson   Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Kvalitetssäkrare  

    Ernst & Young AB 

500



 

13 

Bilaga 1. Bakgrund  
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 
 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 
 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 
 Tydliga beslutsunderlag och protokoll4 

I revisorernas revisionsplan för 2021 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 
framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 
protokollsbevakning. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier  
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i 
denna granskning. 

Kommunallagen (2017:725) 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. 

I 5 kap. 3 § anges att kommunfullmäktige varje mandatperiod ska anta ett program med mål 
och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska 
det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn 
ska tillgodoses.  

I 10 kap. 8 § anges att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten när skötseln 
av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 
Lag (2019:835). 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 2018-06-25 

De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, välfärdsberedningen, 
ekonomi/personalberedningen och beredningen för miljö- och fysisk planering. 

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till 
beredningen. 

En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som 
fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

Fullmäktige får tillsätta ett eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 
ärende eller behandling av en viss fråga. 

För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet 
om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
 
Reglemente för kommunstyrelsen (2019-10-10) 

Av kommunstyrelsens reglemente framkommer att kommunstyrelsen är kommunens 
verksamhetsnämnd med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska även 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 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att 
verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, 
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avtal och av kommunfullmäktige fastställda program och direktiv. 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.  

Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska: 

 Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs 
ändamålsenligt och ekonomiskt.  

 Inom ramen för sin uppsiktsplikt utöva uppsikt över nämnder, bolag, 
kommunalförbund, privata utförare och den verksamhet som bedrivs tillsammans 
med andra kommuner genom avtalssamverkan enligt lag.  

 Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 
 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och 
därmed följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om 
övrig ekonomisk förvaltning.  

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 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  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och utbildningsområdet (med undantag av 
myndighetsutövning mot enskild som handläggs av sociala myndighetsnämnden). 

Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna samt skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv.  

Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. 

Reglemente för sociala myndighetsnämnden (2019-10-10) 

Den sociala myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 
myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänstens område. Till socialtjänstens område 
räknas det som sägs i lag eller författning om socialnämnd och som avser myndighetsutövning 
mot enskild. 

Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden: 

 Bostadsanpassningsbidrag. 
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 Färdtjänst. 
 Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. 
 Stöd och service för funktionshindrade. 
 Att uppdatera de regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom  
 nämndens ansvarsområden. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter som 
delegerats från fullmäktige till nämnden. 

Reglemente för tekniska myndighetsnämnden (2019-10-10) 

Tekniska myndighetsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens myndighetsutövande 
uppgifter inom ramen för plan- och byggväsendet (med undantag för översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser), miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet. 

Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden: 

 Ordna smittrening vid fall av allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. 
 Beslut om bygglov, förhandsbesked, startbesked och andra till bygglovsprocessen 

hörandebeslut.  
 Tillsyn och andra uppgifter inom byggväsendet, exempelvis funktionskontroll av 

ventilationssystem och kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.  
 Beslut om serveringstillstånd, tillsyn och övriga uppgifter enligt alkohollagen. 
 Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om tobak och liknande produkter. 
 Registrering och tillsyn av registreringslotterier 
 Tillsyn enligt strålskyddslagen och tillhörande förordning vad gäller kosmetiska 

solarier och radonhalter i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. 
 Utfärda sanitetsintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa. 
 Prövning och tillsyn som ligger på kommunen enligt lag om gaturenhållning och 

skyltning. 
 Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i vissa fall 

enligt lagom flyttning av fordon. 
 Kontrollera efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur nämnden fullgjort de uppgifter som 
delegerats från fullmäktige till nämnden. 

Reglemente för överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 
(2014)5 

Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har i avtal kommit överens om att från 
och med 1 januari 2015 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Stenungsund är 

 
5 Antaget av kommunfullmäktige i Lilla Edet 2014-03-19, Orust 2014-04-10, Tjörn 2014-06-11 och Stenungsund 
2014-05-19. 
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värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som 
åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning inom 
överförmyndarverksamheten. Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sin 
organisation inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten. 

 

Reglemente för intern kontroll (2013-04-22) 

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta 
kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas 
utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande 
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente. 

Vidare ansvarar kommunstyrelsen för följande:  

 Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 

 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
myndighetsnämnderna och överförmyndaren. 

 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
de kommunala företagen. 

Kommunstyrelsens utskott  

Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll inom 
utskottets kompetensområde innan de beslutas av kommunstyrelsen. Utskotten ska löpande 
informera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom sitt kompetensområde.  
 
Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden  

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen av 
myndighetsutövningen inom respektive nämnds ansvarsområde. 
 

Reglemente för intern kontroll (2021-10-07) 

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta 
kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas 
utifrån koncernens behov av kontroll.  

 Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande anvisningar, regler samt 
tillämpningsanvisningar till detta reglemente. 

 Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
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kontrollsystemet. 
 Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. 
 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet. 
 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

myndighetsnämnderna och överförmyndaren. 
 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

de kommunala bolagen. 
 

 

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden  

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom 
respektive nämnds ansvarsområde.  
 
Kommundirektör  
 
Kommundirektör ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom den gemensamma 
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. 
 
Samtliga anställda 
 
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, anvisningar, rutiner med mera Brister som 
upptäcks genom den interna kontrollen eller brister i kontrollsystemet ska rapporteras till 
överordnad chef omedelbart. Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella 
tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den 
omedelbara rapporteringen är att man inom respektive verksamhet omgående ska kunna vidta 
åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som uppmärksammats. Alla brister som 
hittas i internkontrollarbetet ska dokumenteras. 
 
Revisorer  
 
Revisorerna prövar om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
Revisorernas kontrollerar att respektive nämnd har fungerande system för intern kontroll. 
 
Riktlinjer för intern kontroll (2018-05-28)6 

Av riktlinjer för internkontroll framgår att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna ska: 
 Upprätta en organisation för genomförande av den interna kontrollen. Varje år göra en 

risk- och väsentlighetsbedömning för att identifiera riskområden 

 
6 Nya riktlinjer för internkontroll antogs av kommunstyrelsen 2022-01-10. Inom ramen för denna 
granskning som avser 2021 görs bedömning utifrån tidigare riktlinjer.  
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 Varje år, utifrån risk- och väsentlighetsbedömning, besluta om internkontrollplanför 
nästkommande år och för myndighetsnämndernas del också skriftligen informera 
kommunstyrelsen om beslutet och internkontrollplanen.  

 Minst två gånger varje år informera sig om resultatet av utförd granskning besluta om 
eventuella åtgärder och för myndighetsnämndernas del skriftligen informera 
kommunstyrelsen om beslutet och granskningsrapporten.    
 

Stenungsund kommuns ekonomiska styrprinciper  

I Strategisk plan 2021–2023 budget 2021 framgår Stenungsunds kommuns ekonomiska 
styrprinciper. Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och 
befogenheter samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk 
hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhet ska bedrivas på 
ett sätt som säkerställer att även kommande generationer får en bra kommunal service samt 
att maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång. 
 
Befogenheter och ansvar 

Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni. 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 budget. Ramen binds på 
den nivå som redovisas i Strategisk plan under rubriken ”Ramar”. Tilldelad ram utgör den 
yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive verksamhet och är överordnat mål 
och servicenivå. 
Utgångspunkten är att den budget som KF fastställt ska gälla hela året och endast i undantag 
ändras. Ändringar får endast göras av KF. Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk justering 
av ram mellan verksamheterna. Detta gäller även investeringsanslag. Större 
verksamhetsförändringar kräver alltid politiska beslut. 
 

Hantering av årliga över- och underskott  

Huvudprincipen är att över- och underskott inte förs med till nästa år. Undantag kan medges 
för projekt som löper över flera år samt om synnerliga skäl föranleder en överföring. 
För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter över årsskiftet är huvudregeln att 
investeringsanslag som ej använts under budgetåret överförs till nästa år efter beslut i KF. En 
bedömning ska göras av sektorchef avseende beloppets storlek. Avstämning ska ske med 
ekonomichef. 
 

Förvaltningens rapportering 

Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning 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 sektorchef att löpande rapportera om ekonomin till 
utskotten och vid befarade underskott presentera åtgärder för en budget i balans. Vid avvikelse 
mot budget ska KS informeras. Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt 
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som inte är destinerat något annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, 
finansverksamhet och ägarstyrning 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 
presenterar för att nå budget i balans, ska utskotten lämna förslag på åtgärder till KS. 
 

Kommunstyrelsens rapportering 

Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige vid: 

 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 resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs 
att budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser. Respektive chef 
ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras samt omgående ta 
fram åtgärder för att nå balans vid årets slut. 
Kommundirektören ansvarar för att hela kommunens budget är i balans. Sektorchef ansvarar 
för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten 
håller sig inom tilldelad budget och enhetschef ansvarar för att enheten håller sig inom tilldelad 
budget. 
Om åtgärder kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag på 
åtgärder tillställas utskottet samtidigt som underskottet presenteras för utskottet. 
Om utskottets beredning resulterar i en bedömning 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 annars av större vikt, krävs beslut i 
KF. 
 
Program för uppföljning av privata utförare (2017-12-18) 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att all kommunal verksamhet bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har bestämt. 
När skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare genom avtal 
ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. 
 
Kommunens uppföljning av privata utförare ska syfta till att: 
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 Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med kommunens mål, avtal och 

upphandlingsunderlag. 
 Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning. 
 Möjliggöra allmänhetens insyn. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll inom sina respektive ansvarsområden 
och svarar för att kontrollen och uppföljningen regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar 
som tecknas med privata utförare. Avtalen ska innehålla krav på att utföraren ska medverka 
vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått 
till kommunen, lämna statistikuppgifter till nationella register, lämna uppgifter från 
verksamhetens klagomålshantering eller delta i brukarenkäter som kommunen bestämmer. 
Avtalen ska även reglera allmänhetens insyn i verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen ska, utifrån detta program, årligen utarbeta en uppföljningsplan för när och 
på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. 
 

Planen ska innehålla: 
 

 Vad som ska följas upp, t.ex. nyckeltal, mål. 
 Vilka former för uppföljning som ska användas. 
 Vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen. 
 Tidsplan. 
 Former för återkoppling av resultat till kommunstyrelsen. 

 

Uppföljningen av privata utförares verksamhet behöver anpassas till den verksamhet som 
bedrivs. Det innebär att kommunstyrelsen måste ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning 
som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är 
reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är möjlig. 
 

Kommunstyrelsen ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det 
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare.  
 

Bilaga 3. Styrning i Stenungsunds kommun  

I strategisk plan 2021–2023 och budget 2021 beskrivs styrningen i Stenungsunds kommun. 
Utgångspunkt är kommunallagens bestämmelser om att kommunstyrelsen leder och 
samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet. Processen utgår från att 
Kommunfullmäktige i juni fastställer budgeten för nästkommande år. Från och med budgetåret 
2020 är det ekonomi- och personalberedningen som bereder budgeten. Den strategiska 
planen innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en 
ekonomisk plan för tre år varav budgetåret är periodens första år. I planen anges skattesatsen 
och verksamheternas anslag/ramar. Av planen framgår hur verksamheten ska finansieras och 
hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten anges 
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mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  
 
I Stenungsunds kommun har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredningar, som är 
kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och 
beslut i fullmäktige. Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion 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 kommunfullmäktige. 
 
Ekonomi/personalberedningen bereder, på uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för 
planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska beaktas i nästa årsbudget. 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 bereder ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna 
utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskottet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis 
utbildning, förskola, särskilda och ordinära boenden samt individ och familjeomsorg. Övriga 
frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna utskottet. I 
Stenungsunds kommun finns följande nämnder: Social myndighetsnämnd, Teknisk 
myndighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndarnämnd. 
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Bilaga 4: Källförteckning 
Dokumentförteckning  

 Ansvarsfördelning i ekonomiska processer 
 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna, 2021 
 Reglemente för intern kontroll 2013, 2021 
 Riktlinjer för intern kontroll  
 Delårsuppföljning internkontroll  
 Program för uppföljning av privata utförare  
 Uppföljningsplan vinterväghållning 
 Strategisk plan 2021–2023 inkl. ekonomiska styrprinciper, Budget 2021 
 Årshjul för kommunstyrelsen, allmänna utskottet och välfärdsutskottet  
 Sammanträdesprotokoll 2021 för kommunstyrelsen, tekniska myndighetsnämnden 

och kallelser 2021 för sociala myndighetsnämnden  
 Minnesanteckningar/protokoll från beredningarna, ägardialoger och nämnddialoger  
 Reglemente för kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna   
 Delårsrapport per april och augusti 2021, Stenungsunds kommun 
 Uppföljning och prognos per mars, T1, T2 och oktober Stenungssunds kommun 

 

Dialog  

 Kommunstyrelsen presidium 2021-11-10 
 

 

 

 
 

511



W stenungsunds kamrnun

StenungsunrJs kommunkontor

Ank ?8?2 -83- 'i 2

Dnr -l-itel

Kommunrevisionen
Till Kommunfullmäktige

G ru nd lägga nde gra nskn in g 2O2t

Kommunrevisionens sakkunniga biträde EY har på vårt uppdrag genomfrirt en granskning av
kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsniimnderna samt kommunfullmäktiges
beredningar. Syftet med granskningen är att ge kommunrevisionen underlag fiir den fuliga
ansvarsprövningen.

De sakkunnigas samlade bedömning ar att kommunstyrelsen och beredningarna delvis
s?ikerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlider som
kommunfullmiiktige beslutat samt att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig
uppftiljning och rapportering. Enligt de sakkunnigas uppfattning ftireligger det risk att
uppsikten över privata utftjrare inte är tillräcklig. Kommunstyrelsen har enligt de sakkunnigas
bedömning siikerställt en tillräcklig intern kontroll.

Granskningen visar att det fortfarande finns brister vad gäller beredningarnas protokollftiring.

Kommunrevisionen har behandlat granskningen och överlämnar den härmed till
kommunfu llmåikti ge ftir kåinnedom.

Stenungsund den 15 mars2022

-For

q"d.W
Gillenius Pia Andell

vice ordftirandeOrdfiirande

Bilaga : Stenungsunds kommun, Grundläggande granskning 202I, Ernst & Young, februari
2022
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/166
2022-08-29

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes.  
 
Beskrivning av ärendet 
Totalt finns fem obesvarade motioner, varav en bereds av Välfärdsberedningen. Två 
obesvarad motioner är äldre än ett år.  
 
De obesvarade motionerna är: 
 
Motion och motionär Anmäld till 

kommunfullmäktige 
Beredningsansvar Prognos 

Motion om utredning av 
användningsområden 
för obyggbar mark, 
initierad av Johan 
Jönsson (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2022-05-12 § 94 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår 
inom förvaltningen. 

Motion om 
fritidspolitisk plan 
initierad av Lisbeth 
Svensson (L) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2022-06-08 § 133 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till oktober 
2022. 

Motion om att eliminera 
utsläpp av 
läkemedelsrester vid 
Strävliden initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-12-16 § 219 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 
  
 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till 
september 2022. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/166
2022-08-29

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 

 

Motion om 
tjänstekoncession för 
drift av hamnen 
initierad av Lisbeth 
Svensson (L)  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-03-04 §60 
  

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till oktober 
2022. 

Äldre än ett år 
Inför utmaningsrätt i 
Stenungsunds kommun 
- Maria Renfors (M).  
  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2019-10-10 § 135.  

Kommunfullmäktige gav 
beredningsuppdrag till 
Välfärdsberedningen, 2019-11-
14 § 157. 

Hanteras inom 
Välfärdsberedningen 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/289
2022-08-26

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Uppföljning och prognos sektor utbildning tertial 2 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 2 2022.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett överskott om xxx tkr per augusti. Orsaken till överskottet är 
främst vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera vikarier i början av året.  
 
Sektorns prognos för 2022 är ett överskott gentemot budget om xxxx tkr. Situationen i 
Ukraina samt den generella prisstegringen skapar en osäkerhet i prognoserna för flera av 
verksamheterna.  
 
Regeringen har beslutat om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”Skolmiljarden”. 
Bidraget syftar till att ge goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19 pandemin.  
 
Stenungsunds kommun har erhållit 4 113 tkr som ska användas till insatser i kommunal och 
enskild verksamhet i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning, ”Skolmiljarden”.  
Grundskolan och Gymnasieskolan använder pengarna till ökad måluppfyllelse inkl. lovskolor. 
Kompetens och Utveckling använder pengarna till mattestuga samt extra anpassningar och 
stöd. Kultur och Fritid erhåller en liten del till läxhjälp på lovskolor och till simundervisning 
för ökad måluppfyllelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ständig dialog, anpassningar och kostnadskontroll säkerställer budgetföljsamhet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte uppföljningen i sig några 
konsekvenser för barn. Men ”Skolmiljarden” är ett välkommet tillskott för att höja elevernas 
måluppfyllelse. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/289
2022-08-26

Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande samt mål 4 om God utbildning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 2 2022, sektor utbildning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/204
2022-08-11

 
Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos tertial 2 - sektor socialtjänst 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 1. 

 

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

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-11 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 1 2022 Sektor socialtjänst 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/204
2022-08-11

Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se 

520



 

521



 

522



 

523



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-09-06

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Fastställande av skattesats för år 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona, vilket är 
oförändrat jämfört med år 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska upprätta 
förslag till budget. Om det finns särskilda skäl för det får budgetförslaget istället upprättas i 
november. I så fall ska kommunstyrelsen ändå före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Regler för budgetens upprättande finns i kommunallagens 11 kapitel. Det framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta ett budgetförslag innan oktober månads utgång och 
att kommunfullmäktige ska fastställa budgeten senast under november. Om detta på grund av 
särskilda omständigheter inte är möjligt får kommunstyrelsen istället upprätta budgetförslaget 
i november och kommunfullfullmäktige kan då fastställa budgeten i december. I så fall ska 
kommunstyrelsen ändå före oktober månads utgång föreslå skattesats för den kommunalskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunfullmäktige ska 
fastslå skattesatsen i november. Kommunfullmäktige får fastställa en annan skattesats i 
samband med att budgeten fastställs i december.  
 
Anledningen till skattefristerna i budgetprocessen är skatteadministrationen.  
 
Den 11 september är det val i hela landet. Valets utgång kan ha inverkan på 
majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige. Av förarbetena till kommunallagen framhålls 
att ändrade majoritetsförhållanden utgör skäl till att tillämpa bestämmelserna i 
kommunallagen om förskjutning av kommunens budgetprocess.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående bedömer förvaltningen att budgeten kan upprättas i 
november. Skattesatsen behöver emellertid föreslås av kommunstyrelsen senast i oktober och 
fastställas av kommunfullmäktige i november. Då kommunstyrelsen inte har några 
inplanerade sammanträden i oktober måste kommunstyrelsen föreslå skattesats redan på 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-09-06

septembermötet. Skattesatsen kan sedan fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde i 
november.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör fastställande av skattesats och berör därför inte direkt barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/669
2022-08-29

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
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 300 220 kr 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 den 
pågående militära konflikten i Ukraina som föranleder ett behov av att säkerställa 
kontinuiteten samt stärka förbundets förmåga i det civila försvaret.  
 
Beskrivning av ärendet 
Det pågår en militär konflikt i Ukraina. Som ett resultat av konflikten har det 
säkerhetspolitiska läget i Europa 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.  
 
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: 

526



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/669
2022-08-29

 
• 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 långa leveranstider. Vilka specifika åtgärder som har 
vidtagits framgår dock inte. SBRF har  
  
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. Förvaltningen bedömer emellertid 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.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer 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 300 200 kr. Den tillkommande kostnaden 
kommer innebära ett underskott för kommunens kostnader för räddningstjänst.  
 
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.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/669
2022-08-29

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 2022-08-24 
Protokoll SBRF direktionen 2022-06-09 och tjänsteskrivelse från SBRF 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
thomas.olsson@sbrf.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 76 Dnr: KS 2022/700 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 63 Dnr: KS 2022/700 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/700
2022-07-27

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 och har ingen påverkan på 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 75 Dnr: KS 2022/533 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott för 
2023 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 
9 januari (utbildningsdag), 16 januari, 20 februari, 23 februari (bokslutsdag), 9 mars (torsdag 
kl.16.00 enbart beslut om ombudsinstruktioner), 20 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 
25 september, 23 oktober och 27 november.  

Allmänna utskottet tisdagar klockan 09.00 
24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och  
5 december.  

Välfärdsutskottet onsdagar klockan 09.00 
25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober och  
6 december. 

Personal- och ekonomiutskottet  
12 januari (utbildning) 19 januari, 2 februari, 16 februari, 8 mars, 30 mars, 19 april, 4 maj,  
26 oktober och 11 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet, allmänna utskottet samt personal- och 
ekonomiutskottet. Gällande personal- och ekonomiutskottet finns än så länge förslag till 
datum, ej klockslag för när sammanträdena börjar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-30 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se, Mia.skytt@stenungsund.se och 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 62 Dnr: KS 2022/533 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2023 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och välfärdsutskottet 
för 2023 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 

9 januari (utbildningsdag), 16 januari, 20 februari, 23 februari (bokslutsdag), 9 mars (torsdag 
kl.16.00 enbart beslut om ombudsinstruktioner), 20 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 
25 september, 23 oktober och 27 november.  

Välfärdsutskottet onsdagar klockan 09.00 

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober och 6 
december. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet, allmänna utskottet samt personal- och 
ekonomiutskottet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-30 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/533
2022-05-30

 
Maja Liisa Odelius Till kommunstyrelsen 
kommunsekreterare 
 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott för 
2023 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 

9 januari (utbildningsdag), 16 januari, 20 februari, 23 februari (bokslutsdag), 9 mars (torsdag 
kl.16.00 enbart beslut om ombudsinstruktioner), 20 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 
25 september, 23 oktober och 27 november.  

Allmänna utskottet tisdagar klockan 09.00 

24 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 24 oktober och 5 
december.  

Välfärdsutskottet onsdagar klockan 09.00 

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 25 oktober och 6 
december. 

Personal- och ekonomiutskottet  

12 januari (utbildning) 19 januari, 2 februari, 16 februari, 8 mars, 30 mars, 19 april, 4 maj, 26 
oktober och 11 december. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet, allmänna utskottet samt personal- och 
ekonomiutskottet. Gällande personal- och ekonomiutskottet finns än så länge förslag till 
datum, ej klockslag för när sammanträdena börjar.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör sammanträdesplanering för kommunstyrelsen samt dess utskott och har ingen 
påverkan på barn.   
 
 

541



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/533
2022-05-30

Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se  
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2022/398 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-07-22

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Det framgår av kommunallagen att kommuner får ge stöd till partier för att stärka deras 
ställning i den lokala demokratin (4 kap. 29 §). Ett krav för att få partistöd är att en skriftlig 
redovisning lämnas in för hur stödet använts förgående år. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och lämnas in senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska kontrollera att redovisningen ger en 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-07-22

rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport/bedömning ska 
bifogas redovisningen (4 kap. 31 §).   
 
Av kommunens regler för partistöd (4 §) framkommer det att vid fördelningen av partistöd 
beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd 
utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Partistöd lämnas inte till så 
kallade ”tomma stolar”. En stol betraktas som tom när länsstyrelsen inte har något namn att 
tillgå vid ny sammanräkning efter avsägelse från en ledamot i fullmäktige (SKR:s cirkulär 
14:12).  
 
Av Sverigedemokraternas sju mandat i kommunfullmäktige har två mandat/stolar varit 
vakanta en längre tid än sex månader. Bedömning är därför att Sverigedemokraternas 
partistöd för år 2023 ska minskas med en summa motsvarande två mandatbelopp (totalt 
34 776 kronor). Sverigedemokraterna erhåller dock mandatbelopp för tidigare partikamraterna 
som nu betecknas som oberoende, eftersom mandaten fortfarande tillhör partiet.  
 
Miljöpartiet inkom med sin redovisning 28 juni, men underskrift av granskare saknades. 
Miljöpartiet kompletterade med underskrift av granskare 26 juli. Enligt reglerna för partistöd 
(5 §) utbetalas inget stöd om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in inom 
föreskriven tid. Förvaltningens bedömning är Miljöpartiet bör erhålla partistöd för år 2023, då 
själva redovisningen inkom i tid. Det uppdagades först den 26 juli att granskares underskrift 
saknades, när detta påtalades för Miljöpartiet kompletterades redovisningen med underskrift 
omgående. Om Miljöpartiet fått informationen redan den 28 juni hade de haft chansen att 
komplettera i tid. 
 
Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat som fördelas enligt 
följande: 

20 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
80 % av budgeterat belopp per mandat och år. 

År 2022 beräknas prisbasbeloppet till 48 300 kronor. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser redovisning av partistöd och har ingen påverkan på barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-07-22

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Centerpartiet 2022-06-22 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Liberalerna 2022-06-20 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Kristdemokraterna 2022-06-29 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Miljöpartiet 2022-06-28, kompletterad 2022-07-
26 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Moderaterna 2022-06-23 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Socialdemokraterna 2022-05-13 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Stenungsundspartiet 2022-06-17 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 2022-06-30 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Vänsterpartiet 2022-03-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
  
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Prisbasbelopp 2022 = 48 300
Partistöd

2023 basbelopp 2022 48 300                                       
S 14 24 633 243 432 268 065 45% av 48 300 21 735                                       
M 12 24 633 208 656 233 289 ledamöter 51                                               
Kd 3 24 633 52 164 76 797 21735*51= 1 108 485                                  
L 4 24 633 69 552 94 185
V 3 24 633 52 164 76 797 20%
C 3 24 633 52 164 76 797 20 %= grundbelopp 221 697                                     9            24 633         (per parti)
Mp 2 24 633 34 776 59 409
SD 5 24 633 86 940 111 573 80%=mandatbelopp 886 788                                     51         17 388         (per mandat)
ST 3 24 633 52 164 76 797
Mandat: 51

51 221 697 852 012 1 073 709

SD:s partistöd har reducerats med två mandatbelopp, 17 388 kronor x 2, med anledning av två tomma stolar. 

Ursprungligen skulle SD ha fått partistöd för 7 mandat.

Parti Mandat Grund- 
belopp

Belopp/ 
mandat
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Johan Christian Jönsson

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2022-06-15 21:57

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Samtliga

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2022-06-15 21:57Datum: 
Signerad checksumma: 
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Förvaltningen får i uppdrag att ta bort det så kallade hälsoschemat på 4 veckor från och med 1/1 

2023 och införa 16 veckors schema, med motsvarande beräkningsperiod. Detta skall göras inom 

befintlig ram. 

 

Olof Lundberg (S) 

Jan Rudén (S) 

Melisa Nilsson (S) 
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Till politiker i nämnder med ansvar för  
barn- och utbildning, omsorg och måltidsservice

 

Offentliga måltidens dag – fira den 20 oktober!

I Sverige bjuder vi stora delar av befolkningen på mat varje dag. Dessa  
måltider, som vi firar på Offentliga måltidens dag, är en viktig byggsten  
i vårt demokratiska samhälle.
 
Har du tänkt på att de tre miljoner skattefinansierade måltider som varje dag serveras inom  
förskola, skola, vård och omsorg bidrar till mer än mat i magen? Dessa måltider kan stärka 
svensk matproduktion och vår krisberedskap. Måltiderna främjar god hälsa, utjämnar socio- 
ekonomiska skillnader och är en viktig del av människor liv, inte minst genom den struktur  
de ger åt dagen. Måltiderna möjliggör möten och samtal. Vid matborden byggs kunskap och  
värderingar formas. Gemensamma måltider förebygger ofrivillig ensamhet och utanförskap.  
De offentliga måltiderna är Sveriges viktigaste måltider. 

Ta tillfället i akt och lyft fram måltiderna i din kommun på Offentliga måltidens dag,  
den 20 oktober. Passa på att besöka en förskola/skola eller ett vård- och omsorgsboende och  
delta i gemenskapen kring en måltid.

Mer information om Offentliga måltidens dag finns på wwww.mattanken.se/omd 
Det är också här som verksamheterna anmäler sina aktiviteter för att vara med och fira.  
Tagga i sociala medier #måltid22. 

Vänliga hälsningar 

Maria Lindsäth, ordförande  
för MATtankens styrgrupp 
och enhetschef, Jordbruksverket

MATtanken främjar samverkan mellan aktörer med syfte att på olika sätt 
bidra till hållbara offentliga måltider. Projektet drivs av Landsbygdsnätverket 
och ägs av Jordbruksverket. Det är ett EU-finansierat projekt, medfinansierat 
av Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges konsumenter. 

Kontakta oss: mattanken@jordbruksverket.se  
Hemsida: www.mattanken.se

Den 30 augusti 2022

Eva Sundberg, projektledare  
för MATtanken och sakkunnig kring  
mat/måltider, Jordbruksverket
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Information Dnr KS 2022/40
2022-09-08

 
Maja Liisa Odelius 
Kommunsekreterare 
 
Information om ordförandebeslut, KS 2022-09-19 
 
Ordförandebeslut fattades den 8 september i två ärenden gällande anmälan om varaktig 
utlandsvistelse för elev, läsåret 2022-2023. 

Dnr KS 2022/715 samt KS 2022/716.  

Ärendena omfattas av sekretess enligt OSL 23 kap. § 2-3. 
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