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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 1 september.  
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 

   

3 Information om det kommunala 
aktivitetsansvaret 
09:05-09:35 

Föredragning: 
Niclas 
Brattefors 
 

KS 
2022/18 

 

4 Svar på återremiss - Svar på uppdrag i 
strategisk plan 2022 att utreda utvecklingen 
av gymnasiesärskolan på Nösnäs   
09:35-09:50 

Svara på frågor: 
Niclas 
Brattefors 
 

KS 
2022/523 

 

5 Redovisning av uppdrag om kostnad för 
sommarkort till kommunens ungdomar 
09:50-09:55 

Svara på frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 
 

KS 
2022/616 
 

 

6 Svar på återremiss - Antagande av åtgärder - 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen  
09:55-10:15 

Svara på frågor: 
Karin 
Martinsson, 
Malin 
Henriksson 
 

KS 
2022/108 

 

7 Godkännande av förbundsordning och 
samverkansavtal för Räddningstjänsten 
Storgöteborg 
10:15-10:25 
 
PAUS 10:25-10:40 
 

Svara på frågor: 
Marcus 
Starcke, 
Viktoria 
Petersson 
 

KS 
2022/496 

 

8 Anmälningsärende - svar på revisionsrapport 
om grundläggande granskning av 
överförmyndarnämnden 2021 
10:40-10:50 
 
 

Svara på frågor: 
Helena Maxon 

KS 
2022/695 
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9 Anmälningsärende - Uppföljning 

internkontrollplan 2021 
Överförmyndarnämnden 
10:50-11:00 
 

Svara på frågor: 
Helena Maxon 

KS 
2022/461 

 

10 Anmälningsärende - Motion om triangelled, 
initierad av Alexandra Ward-Slotte (M) 
11:00-11:05 
 

 KS 
2022/492 

 

11 Anmälningsärende - Motion om 
Fritidspolitisk plan, initierad av Lisbeth 
Svensson (L) 
11:05-11:10 
 

 KS 
2022/547 

 

12 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
11:10-11:15 
 

 KS 
2022/36 

 

13 Inkommen skrivelse från Stora Höga 
Ridklubb 
11.15-11:20 
 

 KS 
2022/36 

 

14 Redovisning av delegationsbeslut 
11:20-11:25 
 

 KS 
2022/68 

 

15 Redovisning av ordförandebeslut 
11:25-11:30 
 

 KS 
2022/40 

 

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

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 
• Renova AB 

11:30-11:40 
 

 KS 
2022/58 

 

17 Information från kommundirektör 
• Aktuellt kring effekter av kriget i 

Ukraina 
• Sommaren 2022 

11:40-12:00 

Kicki Nordberg KS 
2022/59 
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Information Dnr KS 2022/18
2022-06-29

 
Agneta Dejenfelt 
Planeringsledare 
 
Information från sektor utbildning på kommunstyrelsen 2022-08-29 
 
Information om det kommunala aktivitetsansvaret 
Enligt årshjul för kommunstyrelsen ger Nösnäsgymnasiet årligen en lägesbild om arbetet med 
det kommunala aktivitetsansvaret.  

Några av de frågor som berörs är:  

• Nulägesbeskrivning inklusive aktiviteter 
• Ansvar och organisation 
• Utmaningar och utvecklingsområden 

 

Elisabeth Andreasson  
Sektorchef  
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Svar på återremiss - Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 att 
utreda utvecklingen av gymnasiesärskolan på Nösnäs  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om utveckling av gymnasiesärskolan på 
Nösnäsgymnasiet och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2022 gav kommunfullmäktige förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter 
och förutsättningar för en utvecklad gymnasiesärskola i kommunen. Uppdraget syftade till att 
öka livskvaliteten för målgruppen och deras föräldrar och för att få större rådighet och bättre 
ekonomisk kontroll av verksamheten.  
 
Av utredningen framgår att det finns flera fördelar med att bedriva en utökad 
gymnasiesärskola i Stenungsund men också ekonomiska och verksamhetsmässiga risker.  
 
I samband med redovisningen av uppdraget beslutade kommunstyrelsen den 7 februari 2022 
att återremittera ärendet för ha en dialog med berörda vårdnadshavare och elever i 
grundsärskolan kring ett eventuellt utökat utbud inom gymnasiesärskolan i kommunen, med 
fokus på önskemål, intresse och behov. Dialog skulle också föras med GR 
(Göteborgsregionen) och grannkommunerna kring ett eventuellt utökat utbud. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Eleverna som läser på gymnasiesärskolan på Nösnäsgymnasiet är delvis integrerade med 
gymnasieskolan. Eleverna läser praktiska kurser integrerat tre dagar i veckan och teoretiska 
kurser inom gymnasiesärskolan två dagar i veckan. Utformningen av den nuvarande 
verksamheten innebär att inte alla inom målgruppen har möjlighet att studera på 
Nösnäsgymnasiet.  
 
Antalet Stenungsundselever i gymnasiesärskolan är VT 2022 23 st. På Nösnäsgymnasiet går 
tio elever, varav tre från Stenungsunds kommun och resterande i huvudsak från Tjörns 
kommun. För övriga 20 Stenungsundselever köper kommunen plats hos andra skolhuvudmän. 
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Ungefär hälften av eleverna läser nationella program och hälften individuella program. 17 
läser på Trekungagymnasiet i Kungälv och övriga tre elever läser hos andra huvudmän. 
 
Uppdraget i strategisk plan 2022 är formulerat enligt följande: 
”Den gymnasiesärskola som erbjuds inom kommunen idag är av god kvalitet men riktar sig 
endast till en begränsad del av kommunens ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, 
övriga får söka sig till andra kommuner. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter 
och förutsättningar till en utvecklad gymnasiesärskola för målgruppen elever med 
intellektuell funktionsnedsättning med syfte att öka livskvaliteten för målgruppen och deras 
föräldrar samt få större rådighet och bättre ekonomisk kontroll av verksamheten.” 
 
I samband med redovisningen av uppdraget beslutade välfärdsutskottet, den 19 januari 2022, 
att utredningen skulle kompletteras med följande:   

• Uppgifter om befintliga kostnader relaterade till särskolegymnasieelever t.ex. köpta 
platser, transporter till och från skola och fritids. 

• Fördelning per program av dagens särskolegymnasieelever. 
• Fördelning per kommun av Trekungagymnasiets elever om möjligt. 

 
Utredningen, inklusive kompletterande uppgifter, presenterades för kommunstyrelsen den 7 
februari 2022. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att 
ha en dialog med berörda vårdnadshavare och elever i grundsärskolan kring ett eventuellt 
utökat utbud inom gymnasiesärskolan i kommunen, med fokus på önskemål, intresse och 
behov. Dialog skulle också föras med GR (Göteborgsregionen) och grannkommunerna kring 
ett eventuellt utökat utbud. 
 
Utredningen redovisas i bilagd rapport.  
 
Tre alternativa lösningar analyseras 
De tre alternativa lösningarna till utökat utbud som presenteras och analyseras är: a) Starta 
något eller några nationella program, b) Starta individuella program, c) Starta både 
något/några nationella program och individuella program.  
Varje alternativ analyseras utifrån lokalmässiga, personella och ekonomiska förutsättningar 
och konsekvenser. Rapporten redovisar också en sammanfattande analys och slutsatser. 
 
Totalt uppskattas att det finns cirka tio elever per årskurs som kan vara aktuella för att söka 
sig till Nösnäsgymnasiet. Av dessa är fem från Stenungsund, tre från Tjörn och två från övriga 
kommuner. I genomsnitt kommer sex elever tillhöra målgruppen för nationella program och 
fyra elever tillhöra målgruppen för individuella program. Av de sex elever som tillhör 
målgruppen för nationella program uppskattas två kunna läsa integrerat inom ramen för den 
befintliga verksamheten på Nösnäsgymnasiet. Av de fyra elever som tillhör målgruppen för 
individuella program väntas en ha så stora behov att eleven behöver en särskild 
utbildningslösning. I utredningen antas att samtliga tillgängliga elever söker till 
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Nösnäsgymnasiet. Per år prognostiseras således att fyra elever söker nationellt program och 
tre elever söker individuellt program vid en utökad gymnasiesärskola på Nösnäsgymnasiet. 
 
Vårdnadshavare och elevers önskemål, behov och intresse har efterfrågats 
Avståndet till utbildningen spelar stor roll för både vårdnadshavare och elever. Det är dock 
även andra aspekter som påverkar valet av utbildning, bland annat intresse, vad kompisar 
väljer, vilket stöd som ges och känslan av trygghet.  
 
Dialog med Göteborgsregionen och grannkommunerna 
GR och grannkommuner är överlag positiva till ett eventuellt utökat utbud av 
gymnasiesärskolan i Stenungsund. Några kommuner menar att ett utökat utbud i Stenungsund 
inte kommer att påverka dem eftersom avstånden är långa. Kungälv påpekar dock att ett 
utökat utbud kan påverka Trekungagymnasiet negativt.   
 
De flesta kommuner menar att utbudet i regionen täcker behovet idag. I vissa kommuner 
kommer behovet vara stabilt över de kommande åren medan det kommer att öka i andra. De 
flesta kommuner har inga planer på utökning förutom några lärlingsplatser eller platser på 
redan etablerade program. Därmed är det osäkert om utbudet täcker behovet framöver.   
 
Såväl positiva aspekter som osäkerhetsfaktorer och risker framkommer 
Det finns redan idag flera positiva aspekter med att gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
läser i gemensamma lokaler. Det bidrar exempelvis till ökat kamratskap och integrering 
samtidigt som det ger en spegling av samhället som helhet. I rapporten framkommer att det 
finns flera positiva aspekter med ett ökat utbud på gymnasiesärskolan i Stenungsund:  

• Med ett ökat utbud får eleverna en större valfrihet över sina studiemöjligheter. Det i 
sin tur ökar elevernas rådighet över yrkesval och framtid. 

• Eleverna får kortare resväg till och från utbildningen. Från centralorten skulle restiden 
minska med cirka två tredjedelar. Från kommunens ytterområden och från Tjörn 
skulle restiden halveras. En betydande förbättring för såväl eleverna som för elevernas 
vårdnadshavare. För vissa elever kan det kortare avståndet innebära att eleverna inte 
behöver bli lika låsta i tid för skoltaxi.  

• Ur ett ekonomiskt perspektiv ges större rådighet över verksamheten och dess 
kostnader,  

• Kostnaderna för skolskjuts blir lägre. 
 
I utredningen framkommer följande osäkerhetsfaktorer och risker: 

• Risk att eleverna inte väljer Nösnäsgymnasiet, 
• Risk att utbyggnad drar ut på tiden och/eller överskrider uppskattad kostnad, 
• Risk att elevernas individuella behov medför högre personalkostnader än beräknat, 
• Risk att uppskattade samordningsvinster inte realiseras, 
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• Risk att antalet årsarbetare överstiger undervisningsgruppernas behov utifrån 
svårigheter att rekrytera deltidspersonal, 

• Risk att kommunen inte lyckas rekrytera adekvat personal, 
• Risk att nystartad verksamhet påverkar Trekungagymnasiets förutsättningar negativt. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ur ett ekonomiskt perspektiv ges större rådighet över verksamheten och dess kostnader. 
Utredningen identifierar dock ekonomiska risker med en utökad gymnasiesärskola vid 
Nösnäsgymnasiet. De individuella programmen kommer sannolikt inte att bära sig själva 
ekonomiskt. För nationella program uppskattas intäkterna överstiga kostnaderna förutsatt att 
alla tillgängliga elever väljer Nösnäsgymnasiet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett ökat utbud på gymnasiesärskolan i Stenungsund innebär att eleverna får kortare resväg till 
skolan och en större valfrihet gällande framtida utbildning och möjligheter. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om god hälsa och välbefinnande, mål nr 4 om god utbildning och mål 
nr 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-11 
Rapport Gymnasiesärskolan slutversion maj 2022 
KS 2022-02-07 § 48 
Kompletterande tjänsteskrivelse 2022-01-25 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Förutsättningar för en utvecklad 
gymnasiesärskola i Stenungsunds 

kommun
Rapport 2022-05-27
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1. Ett utökat utbud i Stenungsund

Utredningens disposition
Utredningen  är  indelad  i  tre  avsnitt.  I  avsnitt  1  ges  en 
introduktion  till  gymnasiesärskolan  och  verksamheten  på 
Nösnäsgymnasiet. 
Avsnitt  2  analyseras  tre  alternativa  lösningar  till  ett  utökat 
utbud. För varje alternativ analyseras lokalmässiga, personella 
och ekonomiska förutsättningar och konsekvenser.
Utredningens  sista  del,  avsnitt  3,  innehåller  sammanfattande 
analys och slutsatser. 

Bakgrund
Kommunfullmäktige  har  i  strategisk  plan  2022-2024  uttalat 
följande uppdrag:

Den gymnasiesärskola som erbjuds inom kommunen idag är av 
god kvalitet men riktar sig endast till en begränsad del av 
kommunens ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, 
övriga får söka sig till andra kommuner. Förvaltningen får i 
uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar till en 
utvecklad gymnasiesärskola för målgruppen elever med 
intellektuell funktionsnedsättning med syfte att öka livskvaliteten 
för målgruppen och deras föräldrar samt få större rådighet och 
bättre ekonomisk kontroll av verksamheten 
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1.1 Introduktion till gymnasiesärskolan

Syftet med gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan  ska  enligt  skollagen  ge  elever  med 
utvecklingsstörning  en  för  dem  anpassad  utbildning. 
Utbildningen  ska  bygga  på  de  kunskaper  som  eleverna  fått  i 
grundsärskolan eller motsvarade.

Volymer i riket
Antalet  elever  inom  gymnasiesärskolan  har  ökat  under  de 
senaste fem åren. 6 754 elever gick under läsåret 2021/2022 i 
gymnasiesärskolan i Sverige. 
Andelen elever som går i gymnasiesärskola motsvarar cirka två 
procent  av  alla  elever  per  åldersgrupp.  Andelen  inom 
gymnasiesärskola  har  varit  förhållandevis  konstant  under  de 
senaste tio åren.
Ungefär  60  procent  av  eleverna  inom  gymnasiesärskolan  är 
pojkar och 40 procent  flickor.  Andelen pojkar och  flickor  inom 
gymnasiesärskolan  har  varit  förhållandevis  konstant  under  de 
senaste tio åren.

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
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Antal elever i gymnasiesärskola i riket

Källa: Skolverket
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1.2 Gymnasiesärskolans utformning

Program
Utbildningen  i  gymnasiesärskolan  omfattar  3  600  timmar  fördelade 
på fyra år till skillnad mot gymnasieskolan som i regel läses under tre 
år. Inom gymnasiesärskolan kan eleverna i huvudsak läsa nationella 
och individuella program. 
1. Nationellt  program:  Dessa  program  motsvarar  de  nationella 

programmen inom gymnasieskolan. På nationella program läser 
eleverna  ämnen.  Ett  exempel  på  nationellt  program  är 
Administration, handel och varuhantering.

2. Individuellt program: De individuella programmen är avsedda för 
elever  som behöver en anpassad utbildning. På de  individuella 
programmen läser eleverna ämnesområden, exempelvis estetisk 
verksamhet eller natur och miljö.   

Utöver nationella och  individuella  program finns särskilda varianter, 
lärlingsutbildningar och idrottsutbildningar.
Gymnasiesärskolelever kan undervisas integrerat i gymnasieskolan. 
Att  läsa  integrerat  innebär  att  eleverna  läser  helt  eller  delvis  enligt 
gymnasiesärskolans  kursplaner  men  undervisas  helt  eller  delvis 
inom  gymnasieskolan.  Färre  än  en  procent  av 
gymnasiesärskoleleverna i riket läser integrerat.1

58%

42%

Andel elever i riket inom nationella och 
individuella program

Nationella program Individuella program

1. I Skolverkets statistik räknas de elever som är mottagna i gymnasiesärskolan men som genomför minst halva utbildningen i gymnasieskolan som integrerade elever. 

14



1.3 Utbildningsutbud på Nösnäsgymnasiet

Nösnäsgymnasiets gymnasiesärskola
Eleverna  som  läser  på  gymnasiesärskolan  på 
Nösnäsgymnasiet  läser  en  så  kallad  särskild variant som  är 
delvis  integrerad  med  gymnasieskolan.  På  Nösnäsgymnasiet 
läser gymnasiesärskoleleverna de praktiska kurserna integrerat 
tre  dagar  i  veckan  och  de  teoretiska  kurserna  två  dagar  i 
veckan  inom gymnasiesärskolan.  I  ett  nationellt  sammanhang 
är  Nösnäsgymnasiet  framgångsrika  genom  att  möjliggöra  för 
elever att läsa integrerat. 
Eleverna som går på Nösnäsgymnasiet har  förmågan att  läsa 
delvis integrerat vilket innebär att deras behov av stöd är lägre 
än elever som läser andra program hos andra huvudmän. 
Nackdelen med nuvarande verksamhet är att hela målgruppen 
för  gymnasiesärskolan  inte  har  möjlighet  att  läsa  på 
Nösnäsgymnasiet.  Nösnäsgymnasiets  utbud  i  förhållande  till 
elevernas behov av stöd illustreras i figuren till höger. 

Elevers behov av stöd

Gymnasieskola Gymnasiesärskola
Nationella program

Gymnasiesärskola
Individuella 
program

Nösnäsgymnasiet
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Illustration över elevers stödbehov 
och erbjuden verksamhet

Utbud saknas
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1.4 Elevvolymer i Stenungsund

Elevvolym i Stenungsund
Antalet  elever  inom  grund-  och  gymnasiesärskolan  i 
Stenungsund  har  ökat  något  över  tid.  Stenungsund  följer 
således  trenden  i  riket.  Eftersom  andelen  elever  inom 
gymnasiesärskolan  är  förhållandevis  konstant  jämfört  med 
alla  elever  kommer antalet  elever  i  gymnasiesärskolan  över 
tid att samvariera med födelsetalen.
Antalet  Stenungsundselever  i  grundsärskolan  är  just  nu  41. 
Antalet  Stenungsundselever  i  gymnasiesärskolan  är  23. 
Ungefär  hälften  av  eleverna  inom  gymnasiesärskolan  läser 
nationella program och hälften individuella program. 
Totalt  finns därmed 64 Stenungsundselever inom grund- och 
gymnasiesärskolan.  I  genomsnitt  tillhör  således  cirka  fem 
elever  per  födelseår  målgruppen  för  grund-  och 
gymnasiesärskola.

Elevvolym på Nösnäsgymnasiet
På  Nösnäsgymnasiet  går  tio  elever  varav  tre  är  från 
Stenungsund och resterande i huvudsak från Tjörn. 
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1.5 Elevernas nuvarande skolval
Var läser eleverna? 

Av de 23 elever  från Stenungsund som tillhör målgruppen för 
gymnasiesärskolan  läser  tre på Nösnäsgymnasiet. För övriga 
20 elever köper kommunen plats hos andra skolhuvudmän. Av 
dessa  läser  17  på  Trekungagymnasiet  i  Kungälv.  Övriga  tre 
elever läser hos olika huvudmän. 

Gymnasiesärskola
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25

Stenungsundselevernas val av 
gymnasiesärskola

Nösnäs Trekunga Övriga

Trekungagymnasiet
Trekungagymnasiet  i  Kungälv  erbjuder  individuella  program 
samt fyra nationella program:
• Administration handel och varuhantering (nytt hösten 2022)
• Fastighet, anläggning och byggnation
• Hälsa, vård och omsorg – Barn och fritid
• Hotell, restaurang och bageri

• Programmet för administration, handel och varuhantering
• Programmet för estetiska verksamheter
• Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
• Programmet för fordonsvård och godshantering
• Programmet för hantverk och produktion
• Programmet för hotell, restaurang och bageri
• Programmet för hälsa, vård och omsorg
• Programmet för samhälle, natur och språk
• Programmet för skog, mark och djur

Faktaruta: De nationella programmen inom 
gymnasiesärskolan
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1.5 Elevernas nuvarande skolval
Vad läser eleverna? 
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Från och med hösten 2022 erbjuder Trekungagymnasiet Administration, handel och varuhantering men inte Estetiska verksamheter. Detta 
kan påverka sökmönstren framöver. 
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1.6 Elever och vårdnadshavares behov, önskemål 
och intresse
Elever och vårdnadshavare har delvis olika funderingar
Önskemål, intresse och behov hos berörda vårdnadshavare och 
elever har samlats in via enkät till vårdnadshavare till elever i årskurs 
7-9 i grundsärskolan samt via samtal med studie- och 
yrkesvägledare (SYV) som har tät kontakt med elever och 
vårdnadshavare inför gymnasieval. 

Elever och vårdnadshavare har delvis olika frågeställningar och 
funderingar inför val av gymnasieutbildning. Elevernas val baseras 
ofta på intresse och kompisars val. Avståndet till utbildning har dock 
en påverkan men det kan vara svårt för eleven att tänka sig in i hur 
det är att pendla till en utbildning. Ibland är det därför först i efterhand 
som eleven uttrycker att pendlingsresan är påfrestande. 

Vårdnadshavarna har ofta mer praktiska frågor bland annat om vilket 
stöd eleven får, hur klasserna ser ut, hur skolskjuts eller 
inackordering kommer att fungera, samt frågor om vad man kan göra 
efter utbildningen. Vårdnadshavarna lyssnar till sitt barns önskemål 
och är måna om att det ska bli så bra som möjligt. 
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1.6 Elever och vårdnadshavares behov, önskemål 
och intresse

0% 50% 100%

Avståndet till skolan påverkar mitt barns val i

Mitt barn föredrar en gymnasiesärskola i 
Stenungsunds kommun framför 

gymnasiesärskola i en grannkommun (till 
exempel Uddevalla, Kungälv eller Göteborg) i

Vilka program, ämnen eller ämnesområden 
som erbjuds påverkar mitt barns val i

Jag som vårdnadshavare föredrar att mitt barn 
erbjuds att gå i gymnasiesärskola i 

Stenungsunds kommun framför skola i en 
grannkommun (till exempel Uddevalla, 

Kungälv eller Göteborg) i

Vårdnadshavares svar 
1=mycket liten utsträckning 2 3 4 5=mycket stor utsträckning

Avståndet spelar stor roll 
De flesta vårdnadshavare svarar att avståndet till 
utbildningen påverkar deras barns val i mycket 
stor utsträckning och att barnet föredrar en 
utbildning i Stenungsunds kommun framför 
utbildning i en grannkommun. De flesta svarar 
även att de som vårdnadshavare föredrar en 
utbildning i Stenungsunds kommun i mycket stor 
utsträckning. 
 
Vilka program, ämnen eller ämnesområden som 
erbjuds spelar också stor roll för barnens val men, 
enligt vårdnadshavarna, spelar det inte lika stor 
roll som avståndet till utbildningen. 

Andra aspekter som vårdnadshavarna tror 
påverkar deras barns val av utbildning är 
kompisars val, känslan av trygghet och tillgång till 
rätt stöd och kompetens. 
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1.7 GR och grannkommunerna

Samverkans avtal och samråd
Samtliga Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner har 
ställt sig bakom ett gemensamt samverkansavtal för 
gymnasiesärskola i Göteborgsregionen. Det senaste avtalet 
för gymnasiesärskolan gäller 2019/2020-2022/2023. 

Samverkansavtalet anger att förändringar som berör en eller 
flera kommuner i samverkansområdet, i god tid innan de 
beslutas och genomförs och senast den 1 april året innan 
utbildningen startar, ska föregås av information till och samråd 
med relevanta nätverk inom GR. Syftet är att ge kommunerna 
i samverkansområdet möjlighet att lägga synpunkter på de 
planerade förändringarna innan dessa beslutas och 
genomförs. Planeringshorisonten bör sträcka sig över en 
treårsperiod för att säkerställa en långsiktighet i 
utbildningsutbudet både då det gäller utökning/nystart och 
neddragning/nedläggning. 

Generellt positiva till utökat utbud
Initiala synpunkter på ett eventuellt utökat utbud av 
gymnasiesärskolan i Stenungsund är överlag positiva. Ett 
utökat utbud beskrivs som positivt för regionen som helhet.  
Några kommuner menar att ett utökat utbud i Stenungsund 
inte kommer att påverka dem eftersom avstånden är långa. 
Kungälv påpekar dock att ett utökat utbud kan påverka 
Trekungagymnasiet negativt.  

De flesta kommuner menar att utbudet i regionen täcker 
behovet idag. I vissa kommuner kommer behovet vara stabilt 
över de kommande åren medan det kommer att öka i andra. 
De flesta kommuner har inga planer på utökning förutom 
några lärlingsplatser eller platser på redan etablerade 
program. Därmed är det osäkert om utbudet täcker behovet 
framöver.  

Om ett inriktningsbeslut kring utökat utbud tas bör frågan åter 
lyftas inom GR för samråd kring ett specifikt förslag.
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2. Introduktion till alternativ
Ett ökat utbud i Stenungsund
För  att  öka  utbildningsutbudet  för  gymnasiesärskolans 
målgrupp har kommunen tre alternativ:
1. Starta något eller några nationella program
2. Starta individuella program
3. Starta  både  något/några  nationella  program  samt 

individuella program
Alternativen beskrivs på kommande sidor.

Utgångspunkter för samtliga alternativ
För samtliga tre alternativ har följande antaganden gjorts.

Nuvarande verksamhet bevaras
Nuvarande verksamhet är  framgångsrik genom integreringen 
med  gymnasieskolan.  I  SOU  2021:11  lyfts  denna  typ  av 
integrerade  upplägg  fram  som  positivt.  Vikten  av  att 
gymnasiesärskolans  utbildning  görs mer  flexibel  betonas  så 
att  eleverna  stimuleras  att  utvecklas  så  långt  som  möjligt 
utifrån sina förutsättningar. Denna utredning utgår därför från 
att nuvarande verksamhet bevaras.

Gymnasiesärskolan bör vara förlagd till Nösnäsgymnasiet
Det  finns  flera  positiva  aspekter  av  att  gymnasieskolan  och 
gymnasiesärskolan läser i gemensamma lokaler. Det bidrar till 
ökad  kamratskap,  integrering  och  ger  en  spegling  av 
samhället  som  helhet.  Det  vore  olyckligt  med  en 
gymnasiesärskola som är helt särskild  från övrig verksamhet 
ur såväl ett elevperspektiv som ur ett pedagogiskt perspektiv.

Personalkostnader
• Årslön för en speciallärare och elevhälsopersonal inklusive 

sociala avgifter uppgår till 686 tkr
• Årslön  för  en  lärarassistent  inklusive  sociala  avgifter 

uppgår till 437 tkr 
• Ett  schablontillägg  om  tio  procent  görs  för  sjukfrånvaro, 

obligatorisk fortbildning med mera.

Kapitalkostnader
• Investeringar skrivs av under 30 år
• Kommunens internränta är 1 procent (SKR cirkulär 21:11)
• Bruttoarean (BTA)  är bruksarea (BRA) plus 15 procent för 

väggar, teknikytor med mera 
• Kostnaden per kvadratmeter bruttoarea uppgår till 35 tkr
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2.1 Starta något eller några nationella program
Undervisningslokaler
Undervisningslokaler krävs 
För  att  kunna  starta  ett  eller  flera  nationella  program  krävs 
undervisningslokaler.  Eftersom  eleverna  inte  bedöms  ha 
förutsättningar att  läsa  integrerat  behöver  eleverna  tillgång  till 
egna  klassrum. Uppskattningsvis  krävs  cirka  ett  klassrum  per 
årskurs. Klassrummen kräver inga särskilda anpassningar men 
bör  vara  fullskaliga  för  att  bibehålla  flexibilitet  inom 
Nösnäsgymnasiet. 

Lokalmässiga förutsättningar saknas i nuläget
Nösnäsgymnasiet  är  ett  populärt  gymnasium  som  erbjuder 
både bredd och spets inom gymnasieskolan. Det saknas dock 
kapacitet  för  ett  utökat  utbud  inom  gymnasiesärskolan  och 
samtidigt bibehålla nuvarande verksamhet.

Lösningar på lokalbrist
Utbyggnad
En möjlighet  är  att  bygga  ut  Nösnäsgymnasiet.  Per  nationellt 
program krävs cirka 400 m2 BRA. Byggkostnaden per nationellt 
program uppskattas till 15 – 20 miljoner kronor.
Det finns viss plats bakom nuvarande E-byggnad.  Kommunen 
behöver  dock  utreda  de  plan-  och  bygglovsmässiga 
förutsättningarna. 

Begränsa nuvarande utbud
Ett alternativ  till utbyggnation är att avveckla något eller några 
av  de  nationella  gymnasieprogram  som  Nösnäsgymnasiet 
erbjuder. Detta förslag medför inga lokalmässiga merkostnader. 
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2.1 Starta något eller några nationella program
Personal

Höga kompetenskrav försvårar kompetensförsörjning
För  att  få  undervisa  i  gymnasiesärskolan  krävs 
speciallärarexamen.  Undantag  är  möjliga  för  bland  annat 
yrkesämnen  som  istället  kräver  behörighet  att  undervisa  i 
yrkesämnen i gymnasieskolan.
Det  råder brist  på  speciallärare  i  allmänhet  och  speciallärare 
med specialisering mot utvecklingsstörning i synnerhet. Det är 
således  inte  säkert  att  kommunen  lyckas  rekrytera  de 
nödvändiga  resurser  som  krävs  för  att  kunna  bedriva 
utbildningen. 
På Trekungagymnasiet har denna utmaning hanterats genom 
att  använda  kompletterande tjänster.  Stenungsund  skulle 
därmed kunna nyttja exempelvis  lärarassistenter som leds av 
en speciallärare. 
Uppskattningsvis  krävs  cirka  en  speciallärare  per 
undervisningsgrupp och cirka en lärarassistent per fyra elever 
från och med den fjärde eleven. 

Antaganden
- En speciallärare per grupp
- Speciallärare uppbär en lön i linje med rikssnittet
- Specialläraren kan undervisa tre elever utan tillkommande resurser
- Från och med den fjärde eleven krävs en lärarassistent per 4 elever

Elever per undervisningsgrupp
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2.1 Starta något eller några nationella program
Kostnader och intäkter

Intäkter på nationella program styrs av samverkansavtal
Göteborgsregionens  kommunalförbund  (GR)  tar  fram  förslag 
för  den  interkommunala  ersättningen  (IKE)  för  förbundets  13 
kommuner. Därefter godkänner respektive kommun förslag till 
IKE.  Ersättningen  för  nationella  program  inom 
gymnasiesärskolan  är  316  700  kronor  för  2021.  För  flera 
elever  utbetalas  även  ytterligare  ersättningar  genom 
exempelvis  tilläggsbelopp.  Intäkten per elev har antagits vara 
IKE  enligt  GR:s  samverkansavtal  med  ett  påslag  om  tio 
procent. 

Beskrivning av kostnader
Med  fasta  kostnader  avses  kapitalkostnader  för  utbyggnad 
samt  allmänna  driftskostnader.  Rörliga  kostnader  avser 
personal. 

Det krävs en viss storlek för att finansiera ett nationellt 
program
Det  krävs  uppskattningsvis  minst  fem  elever  per 
undervisningsgrupp för att verksamheten ska gå jämnt ut ur ett 
ekonomiskt  perspektiv.  Kostnader  och  intäkter  illustreras  av 
grafen till höger. 

Antaganden
- En speciallärare per undervisningsgrupp
- Specialläraren kan undervisa tre elever utan tillkommande resurser
- Från och med den fjärde eleven krävs en lärarassistent per 4 elever
- 0,25 årsarbetare elevhälsa per undervisningsgrupp
- 30 års avskrivningstid och 1 % ränta
- 100 000 kr i övrig drift såsom energi, städ och vaktmästeri
- Intäkten överstiger IKE med 10 procent

Elever per undervisningsgrupp
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2.2 Starta individuella program
Undervisningslokaler
Undervisningslokaler krävs 
För  att  kunna  starta  individuella  program  krävs  anpassade 
undervisningslokaler.  I  nuläget  saknas  sådana  anpassade 
lokaler på Nösnäsgymnasiet.

Lösningar på lokalbrist
Utbyggnad
Ytan per elev är något högre inom individuella program jämfört 
med nationella program. Målgruppen är mindre men har större 
lokalbehov  per  elev.  Lokalbehovet  uppskattas  därför  till  cirka 
400  m2  bruksarea.  Byggkostnaden  uppskattas  till  20  miljoner 
kronor.  Det  finns  viss  plats  bakom  nuvarande  E-byggnad.   
Kommunen  behöver  dock  utreda  de  plan-  och 
bygglovsmässiga förutsättningarna. 

Begränsa nuvarande utbud inte möjligt
Utifrån  elevernas  behov  av  lokalanpassningar  bedöms 
befintliga lokaler inte ändamålsenliga. 
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2.2 Starta individuella program
Personal

Höga kompetenskrav försvårar kompetensförsörjning
För  att  få  undervisa  i  gymnasiesärskolan  krävs 
speciallärarexamen.  Undantag  är  möjliga  för  bland  annat 
yrkesämnen  som  istället  kräver  behörighet  att  undervisa  i 
yrkesämnen i gymnasieskolan.
Det  råder brist  på  speciallärare  i  allmänhet  och  speciallärare 
med specialisering mot utvecklingsstörning i synnerhet. Det är 
således  inte  säkert  att  kommunen  lyckas  rekrytera  de 
nödvändiga  resurser  som  krävs  för  att  kunna  bedriva 
utbildningen. 
Individuella  program  är  mer  personalintensiva  än  nationella 
program. Ofta sker undervisningen en  till  en, det vill  säga en 
lärare  per  elev.  Uppskattningsvis  krävs  en  speciallärare  per 
grupp och en lärarassistent per elev. 

Antaganden
- En speciallärare per grupp
- En lärarassistent per elev från och med den andra eleven

Elever per klass
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2.2 Starta individuella program
Kostnader och intäkter

Individuella avtal per elev reglerar intäkter
Individuella  program  regleras  inte  i  GR:s  samverkansavtal. 
Prissättning  sker  istället  genom  avtal  mellan  respektive 
kommun.  Intäkten  har  antagits  vara  90  procent  över  IKE-
beloppet  för  nationellt  program  inom  gymnasiesärskolan,  det 
vill säga 600 000 per elev. 

Beskrivning av kostnader
Med  fasta  kostnader  avses  kapitalkostnader  för  utbyggnad 
samt  allmänna  driftskostnader.  Rörliga  kostnader  avser 
personal. 

Det krävs en viss storlek för att finansiera individuellt 
program
Verksamheten  beräknas  gå  jämnt  ut  ur  ett  ekonomiskt 
perspektiv från cirka den sjätte eleven per undervisningsgrupp. 
Kostnader och intäkter illustreras av grafen till höger.  Antaganden

- En speciallärare per grupp
- En lärarassistent per elev från och med den andra eleven
- 0,25 årsarbetare elevhälsa per undervisningsgrupp
- 30 års avskrivningstid och 1 % ränta
- 100 000 kr i övrig drift såsom energi, städ och vaktmästeri
- Intäkt om 600 000 per elev

Elever per undervisningsgrupp
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2.3 Starta något eller några nationella program 
samt individuella program
Undervisningslokaler och personal
Uppskattning av lokalbehov
Givet  antaganden  från  alternativ  1  och  2  uppskattas 
lokalbehovet  till 800 m2 BRA. Byggkostnaden uppskatta  till 40 
miljoner  kronor.  Som  tidigare  nämnt  finns  plats  bakom 
nuvarande  E-byggnad.    Kommunen  behöver  dock  utreda  de 
plan- och bygglovsmässiga förutsättningarna. 

Uppskattning av personalkostnader
Av  nedan  tabell  framgår  en  uppskattning  av  de  totala 
personalkostnaderna utifrån antal elever. Kalkylen utgår från att 
elever  inom  nationella  program  och  individuella  program  inte 
läser tillsammans.
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2.3 Starta något eller några nationella program 
samt individuella program
Kostnader och intäkter
Beskrivning
Som  synes  av  diagrammet  till  höger  krävs  i  genomsnitt  fem 
elever  per  undervisningsgrupp  eller  klass  för  att  vara 
självfinansierad utifrån uppskattade intäkter. 
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3.1 Analys av tillgängliga elevvolymer
Tillgängliga elever
Totalt  uppskattas det  finnas  tio  tillgängliga elever per årskurs 
som kan vara aktuella för att söka sig till Nösnäsgymnasiet. Av 
dessa  är  fem  från  Stenungsund,  tre  från  Tjörn  och  två  från 
övriga kommuner. 
Av  målgruppen  för  gymnasiesärskolan  kommer  i  genomsnitt 
sex elever tillhöra målgruppen för nationella program och fyra 
elever tillhöra målgruppen för individuella program. Av de sex 
elever  som  tillhör  målgruppen  för  nationella  program 
uppskattas  två  kunna  läsa  integrerat  inom  ramen  för  den 
befintliga  verksamheten  på  Nösnäsgymnasiet.  Av  de  fyra 
elever som tillhör målgruppen  för  individuella program väntas 
en  ha  så  stora  behov  att  en  eleven  behöver  en  särskild 
utbildningslösning. 

Osäkerhet kring ansökningsmönster
Inför studier  i  gymnasiesärskola  väljer  eleverna en utbildning 
utifrån deras intresse. Det är sannolikt att någon eller några av 
de presumtiva eleverna  söker en utbildning  som  inte erbjuds 
på Nösnäsgymnasiet. 

Tillgängliga 
elever

Elever per
programtyp
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ny verksamhet
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3.2 Introduktion till analys av verksamhetens 
omfattning och kostnader
Antaganden om verkliga elevvolymer
Utifrån  analysen  om  tillgängliga  volymer  antar  vi  att  samtliga 
tillgängliga  elever  söker  till  Nösnäsgymnasiet.  Per  år  söker 
således  fyra elever nationella  program och  tre elever  individuella 
program. 

Antaganden om samordningsvinster
Det  är  rimligt  att  anta  att  det  finns  vissa  samordningsvinster  när 
verksamheten är fullt utbyggd. Exempel på samordningsvinster är 
att  personalen  kan  täcka  för  varandra  vid  frånvaro  eller  tillfälligt 
utökade behov. För de nationella programmen antas att det krävs 
tre  och  en  halv  årsarbetare  (åa)  speciallärare  och  tre  åa 
lärarassistenter.  För  de  individuella  programmen  antas  att  det 
krävs tre och en halv åa speciallärare och elva åa lärarassistenter. 
Vi  antar  även  att  det  krävs  0,5  årsarbetare  elevhälsa  per 
programtyp. 
Det  är  rimligt  att  anta  att  det  finns  vissa  lokalmässiga 
samordningsvinster, exempelvis till följd av att alla elever inte är på 
plats  samtidigt.  Vi  antar  att  därför  att  lokalbehovet minskas med 
100 m2  till  700 m2 BRA. Vi  antar att gymnasiesärskolan belastas 
med  den  fulla  kapitalkostnaden  för  utbyggnationen  men  inte  för 
övriga lokaler. Lokalkostnaden per elev uppgår därmed till 35 000 
kronor, vilket är lägre än riksgenomsnittet om cirka 60 000 kronor. 
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3.3 Analys av verksamhetens omfattning och 
kostnader
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Analys
Givet  beskrivna  antaganden  skulle  verksamhetens  totala 
kostnader  uppgå  till  cirka  13,7  miljoner  kronor  och  totala 
intäkter  till  cirka  12,7 miljoner  kronor.  För  nationella  program 
uppskattas  intäkterna  överstiga  kostnaderna.  För  individuella 
program  uppskattas  intäkterna  inte  motsvara  kostnaden. 
Eftersom  intäkten  uppskattas  överstiga  kostnaden  för 
nationella  program  finns  viss  ekonomisk  flexibilitet  som 
medger  att  någon  elev  söker  en  utbildning  hos  annan 
skolhuvudman.  För  individuella  program  saknas  sådan 
ekonomisk flexibilitet. 
Jämfört  med  den  genomsnittliga  kostnaden  för  köpta  platser 
väntas kostnaden per elev vara något högre om verksamheten 
bedrivs i egen regi.

33



3.4 Slutsats (1/3)
Verksamheten kan inte bära sig själv ekonomiskt även 
om alla tillgängliga elever väljer Nösnäsgymnasiet
Om  en  nystartad  gymnasiesärskoleverksamhet  ska  bära 
såväl  kapitalkostnader  till  följd  av  utbyggnad  som 
personalkostnader  behöver  i  princip  samtliga  tillgängliga 
elever  välja  Nösnäsgymnasiet.  De  individuella  programmen 
kommer dock sannolikt inte att bära sig själva ekonomiskt. Ur 
ett  ekonomiskt  perspektiv  är  det  mer  fördelaktigt  att  starta 
nationella  program och  istället  fortsätta med att köpa platser 
för elever på individuella program. 
Eftersom verksamheten  kommer  att  vara  förhållandevis  liten 
kommer varje enskild elevs stödbehov få stor påverkan på de 
ekonomiska  förutsättningarna.  Verksamheten  kommer 
sannolikt  att  redovisa  underskott  om  det  finns  elever  med 
större behov av stöd än vad som antagits i utredningen.
Innan  verksamheten  är  fullt  utbyggd  kommer  verksamheten 
inte  att  bära  sig  själv  på  grund  av  uppstartskostnader 
relaterade till byggnation och rekrytering av personal. 

Utbud på Nösnäsgymnasiet
Givet att det finns cirka fyra elever per årskurs som är aktuella 
för  nationella  program  på  Nösnäsgymnasiet  bör 
verksamheten  begränsas  till  ett  program.  Detta  skulle  dock 

öka  risken  för  att  fler  elever  väljer  en  utbildning  hos  annan 
huvudman.
Om  det  finns  betydande  samordningsvinster  med  andra 
program  skulle  detta  kunna  ökas  till  två  nationella  program. 
Saknas sådana samordningsvinster mellan program kommer 
verksamheten sannolikt att redovisa underskott om fler än ett 
nationellt program startas.
Trekungagymnasiet  ligger  förhållandevis  nära  Stenungsund. 
Eftersom utbildningsutbudet ses som en helhet  inom GR bör 
ett  eventuellt  nystartat  program,  om  möjligt,  komplettera 
befintligt utbud för att inte konkurrera om samma elever.  

Särskild utbildning för vuxna
En  aspekt  som  inte  ingått  i  utredningen  gäller  särskild 
utbildning  för  vuxna  som  i  nuläget  bedrivs  av 
Vuxenutbildningen  på  Hasselbacken.  Verksamheten  utgörs 
av  cirka  20  elever  och  cirka  en  årsarbetare  lärare. 
Verksamheten  är  således  förhållandevis  liten  vilket  gör  den 
sårbar  för  exempelvis  sjukdom.  Oavsett  om  kommunen 
beslutar  att  starta  nationella  eller  individuella  program  finns 
goda  skäl  att  samorganisera  den  särskilda  utbildningen  för 
vuxna  med  den  befintliga  gymnasiesärskolverksamheten  på 
Nösnäsgymnasiet. 
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3.4 Slutsats (2/3)
Verksamhet på hemmaplan skulle öka livskvaliteten för 
målgruppen
Det  finns  två  betydande  fördelar med  att  bedriva  en  utökad 
gymnasiesärskola i Stenungsund. 
Den första är att eleverna skulle ges ökad valfrihet över sina 
studiemöjligheter. Detta ökar i sin tur elevernas rådighet över 
yrkesval och framtid.
Den  andra  fördelen  är  att  resorna  till  och  från  utbildningen 
skulle  bli  betydligt  kortare.  Från  centralorten  skulle  restiden 
minska  med  cirka  två  tredjedelar.  Från  kommunens 
ytterområden  och  från  Tjörn  skulle  restiden  halveras.  Detta 
skulle  innebära  en  betydande  förbättring  för  såväl  eleverna 
som  för elevernas vårdnadshavare. För vissa elever kan det 
kortare  avståndet  innebära  att  eleverna  inte  behöver  bli  lika 
låsta  i  tid  för  skoltaxi.  Eleverna  skulle  exempelvis  utifrån 
förmåga  kunna  åka  med  skolbussarna,  vid  behov  ibland 
kunna  samåka  med  sina  föräldrar  eller  ta  sig  till  fots  vilket 
skulle öka flexibiliteten ytterligare.

Elevernas val av utbildning
Det kommer troligtvis att vara störst utmaning att få tillräckligt 
elevunderlag under de första åren. Det kan komma att krävas 
tid för att bygga upp utbildningens attraktionskraft. För 
elevernas del kan det handla om att bygga upp ett 
elevunderlag så att eleverna ser att nuvarande och tidigare 
klasskompisar går på skolan och för vårdnadshavarnas del 
kan det handla om att säkerställa att det stöd och resurser 
som eleven behöver finns på skolan. Det är därför viktigt med 
tidig information och möjlighet till studiebesök inför en 
eventuell uppstart. 
Ett större utbud, och utbud i hemkommunen är positivt för 
både elever och vårdnadshavare. Även om avståndet till 
utbildningen har en stor påverkan på elevernas val är det 
svårt att uttala sig om hur många av eleverna som skulle välja 
Nösnäsgymnasiet framför en annan skola om möjligheten 
fanns. 
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3.4 Slutsats (3/3)

Flera osäkerhetsfaktorer och risker
Ur ett ekonomiskt perspektiv ges visserligen större rådighet 
över  verksamheten  och  dess  kostnader.  Avslutningsvis 
finns det dock såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska 
risker med att starta ny verksamhet som behöver beaktas. 
Dessa  listas  nedan.  Om  de  ekonomiska  riskerna 
förverkligas  kommer  verksamheten  att  redovisa 
ekonomiska underskott.

Ekonomiska risker
• Risk att eleverna inte väljer Nösnäsgymnasiet
• Risk att utbyggnad drar ut på tiden och/eller överskrider 

uppskattad kostnad
• Risk  att  elevernas  individuella  behov  medför  högre 

personalkostnader än beräknat
• Risk att uppskattade samordningsvinster inte realiseras
• Risk  att  antalet  årsarbetare  kommer  överstiga 

undervisningsgruppernas  behov  utifrån  svårigheter  att 
rekrytera deltidspersonal

Verksamhetsmässiga risker
• Risk  att  kommunen  inte  lyckas  rekrytera  adekvat 

personal
• Risk  att  nystartad  verksamhet  påverkar 

Trekungagymnasiets förutsättningar negativt
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

  
 
 
 
 
§ 48 Dnr: KS 2021/523 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 - Utreda utvecklingen av 
gymnasiesärskolan på Nösnäs 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet med följande motivering: 
Förvaltning får i uppdrag att ha en dialog med berörda vårdnadshavare och elever i 
grundsärskolan kring ett eventuellt utökat utbud inom gymnasiesärskolan i kommunen, med 
fokus på önskemål, intresse och behov.  
Dialog ska föras med GR (Göteborgsregionen) och grannkommunerna kring ett eventuellt 
utökat utbud.  
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen i september 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med antagande av strategisk plan 2022 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen 
i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för en utvecklad gymnasiesärskola i syfte 
att öka livskvaliteten för målgruppen och deras föräldrar och för att få större rådighet och 
bättre ekonomisk kontroll av verksamheten. Beslutet är formulerat enligt följande: 
”Den gymnasiesärskola som erbjuds inom kommunen idag är av god kvalitet men riktar sig 
endast till en begränsad del av kommunens ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, 
övriga får söka sig till andra kommuner. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter 
och förutsättningar till en utvecklad gymnasiesärskola för målgruppen elever med 
intellektuell funktionsnedsättning med syfte att öka livskvaliteten för målgruppen och deras 
föräldrar samt få större rådighet och bättre ekonomisk kontroll av verksamheten.” 
 
Av utredningen framgår att det finns flera fördelar med att bedriva en utökad 
gymnasiesärskola i Stenungsund men att det också finns ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker.  
 
Beslutsunderlag 
Kompletterande tjänsteskrivelse 2022-01-25 
Välfärdsutskottet 2022-01-19 § 2 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
Rapport – förutsättningar för en utvecklad gymnasiesärskola i Stenungsunds kommun 2021-
12-01 

38



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Ramhult (V) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet med följande 
motivering: 
Förvaltning får i uppdrag att ha en dialog med berörda vårdnadshavare och elever i 
grundsärskolan kring ett eventuellt utökat utbud inom gymnasiesärskolan i kommunen, med 
fokus på önskemål, intresse och behov.  
Dialog ska föras med GR (Göteborgsregionen) och grannkommunerna kring ett eventuellt 
utökat utbud.  
Återrapportering ska göras till kommunstyrelsen i september 2022. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST), Ulla Johansson (SD) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Emma 
Ramhults (V) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras med Emma Ramhults (V) 
motivering. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet med 
Emma Ramhults (V) motivering.  
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/523
2021-12-01

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Strategisk plan 2022 - Uppdrag att utreda utvecklingen av 
gymnasiesärskolan på Nösnäs  

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om utveckling av gymnasiesärskolan på Nösnäs 
och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med antagande av strategisk plan 2022 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen 
i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för en utvecklad gymnasiesärskola i syfte 
att öka livskvaliteten för målgruppen och deras föräldrar och för att få större rådighet och 
bättre ekonomisk kontroll av verksamheten. Beslutet är formulerat enligt följande: 
”Den gymnasiesärskola som erbjuds inom kommunen idag är av god kvalitet men riktar sig 
endast till en begränsad del av kommunens ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, 
övriga får söka sig till andra kommuner. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter 
och förutsättningar till en utvecklad gymnasiesärskola för målgruppen elever med 
intellektuell funktionsnedsättning med syfte att öka livskvaliteten för målgruppen och deras 
föräldrar samt få större rådighet och bättre ekonomisk kontroll av verksamheten.” 
 
Av utredningen framgår att det finns flera fördelar med att bedriva en utökad 
gymnasiesärskola i Stenungsund men att det också finns ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Eleverna som läser på gymnasiesärskolan på Nösnäsgymnasiet är delvis integrerade med 
gymnasieskolan. Eleverna läser de praktiska kurserna integrerat tre dagar i veckan och de 
teoretiska kurserna inom gymnasiesärskolan två dagar i veckan. Nackdelen med nuvarande 
verksamhet är att inte alla inom målgruppen har möjlighet att studera på Nösnäs.  
 
Antalet Stenungsundselever i gymnasiesärskolan är 23. Ungefär hälften av eleverna läser 
nationella program och hälften individuella program. Nationellt program motsvarar de 
nationella programmen inom gymnasieskolan. På nationella program läser eleverna ämnen. 
Individuella program är avsedda för elever som behöver en anpassad utbildning. På de 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/523
2021-12-01

individuella programmen läser eleverna ämnesområden. På Nösnäsgymnasiet går tio elever, 
varav tre från Stenungsunds kommun och resterande i huvudsak från Tjörns kommun. För 
övriga 20 elever köper kommunen plats hos andra skolhuvudmän. 17 läser på 
Trekungagymnasiet i Kungälv och övriga tre elever läser hos olika huvudmän. 
 
I samband med antagande av strategisk plan 2022 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen 
i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för en utvecklad gymnasiesärskola i syfte 
att öka livskvaliteten för målgruppen och deras föräldrar och för att få större rådighet och 
bättre ekonomisk kontroll av verksamheten.  
 
Utredningen redovisas i bilagd rapport.  
 
I rapporten presenteras och analyseras tre alternativa lösningar till utökat utbud. De tre 
alternativen är: a) Starta något eller några nationella program, b) Starta individuella program, 
c) Starta både något/några nationella program och individuella program.  
Varje alternativ ovan analyseras utifrån lokalmässiga, personella och ekonomiska 
förutsättningar och konsekvenser. Rapporten redovisar också en sammanfattande analys och 
slutsatser. 
 
Totalt uppskattas det finnas tio tillgängliga elever per årskurs som kan vara aktuella för att 
söka sig till Nösnäsgymnasiet. Av dessa är fem från Stenungsund, tre från Tjörn och två från 
övriga kommuner. Av målgruppen för gymnasiesärskolan kommer i genomsnitt sex elever 
tillhöra målgruppen för nationella program och fyra elever tillhöra målgruppen för 
individuella program. Av de sex elever som tillhör målgruppen för nationella program 
uppskattas två kunna läsa integrerat inom ramen för den befintliga verksamheten på 
Nösnäsgymnasiet. Av de fyra elever som tillhör målgruppen för individuella program väntas 
en ha så stora behov att eleven behöver en särskild utbildningslösning. I utredningen antas att 
samtliga tillgängliga elever söker till Nösnäsgymnasiet. Per år prognostiseras således med att 
fyra elever söker nationellt program och tre elever söker individuellt program. 
 
I rapporten framkommer att det finns flera positiva aspekter med ett ökat utbud på 
gymnasiesärskolan i Stenungsund. Verksamhet på hemmaplan skulle öka livskvaliteten för 
målgruppen: 

• Med ett ökat utbud får eleverna en ökad valfrihet över sina studiemöjligheter. Det i 
sin tur ökar elevernas rådighet över yrkesval och framtid. 

• Eleverna får kortare resväg till och från utbildningen. Från centralorten skulle restiden 
minska med cirka två tredjedelar. Från kommunens ytterområden och från Tjörn 
skulle restiden halveras. En betydande förbättring för såväl eleverna som för 
elevernas vårdnadshavare. För vissa elever kan det kortare avståndet innebära att 
eleverna inte behöver bli lika låsta i tid för skoltaxi.  
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• Ur ett ekonomiskt perspektiv ges större rådighet över verksamheten och dess 
kostnader,  

• Kostnaderna för skolskjuts blir lägre. 
 

Det finns redan idag flera positiva aspekter med att gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
läser i gemensamma lokaler. Det bidrar exempelvis till en ökad kamratskap och integrering 
samtidigt som det ger en spegling av samhället som helhet.  
 
I utredningen framkommer följande osäkerhetsfaktorer och risker: 

• Risk att eleverna inte väljer Nösnäsgymnasiet, 
• Risk att utbyggnad drar ut på tiden och/eller överskrider uppskattad kostnad, 
• Risk att elevernas individuella behov medför högre personalkostnader än beräknat, 
• Risk att uppskattade samordningsvinster inte realiseras, 
• Risk att antalet årsarbetare överstiger undervisningsgruppernas behov utifrån 

svårigheter att rekrytera deltidspersonal, 
• Risk att kommunen inte lyckas rekrytera adekvat personal, 
• Risk att nystartad verksamhet påverkar Trekungagymnasiets förutsättningar negativt. 

 
I rapporten lyfts slutligen en aspekt som inte ingått i uppdraget som gäller samorganisering av 
gymnasiesärutbildning med särskild utbildning för vuxna som i nuläget bedrivs på 
Hasselbacken 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett ökat utbud på gymnasiesärskolan i Stenungsund innebär att eleverna får kortare resväg till 
skolan och förhoppningsvis en större valfrihet gällande framtida utbildning och möjligheter. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om god hälsa och välbefinnande, mål nr 4 om god utbildning och mål 
nr 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-01 
Rapport – förutsättningar för en utvecklad gymnasiesärskola i Stenungsunds kommun 2021-
12-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
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Sektorchef Verksamhetschef  
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Cajsa Uddefors Till kommunstyrelsen 
Skolhandläggare 
 
 
Redovisning av uppdrag om kostnad för sommarkort till 
kommunens ungdomar 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget slutfört och noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En namninsamling med 150 underskrifter har inkommit till kommunstyrelsen angående 
sommarkort. Med sommarkort menas att eleverna även under sommarlovet ska kunna nyttja 
sina kollektivtrafikkort som annars bara gäller under verksamhetstid. Kommunstyrelsen har 
med anledning av den inkomna skrivelsen gett förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnaden 
för sommarkort avseende elever i årskurs sex i grundskolan till årskurs 2 i gymnasiet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2022 (§ 228) att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett kostnadsförslag för sommarkort avseende elever i årskurs sex till årskurs två på 
gymnasiet.  
 
Förvaltningen uppskattar den totala kostnaden i 2022 års pris till cirka 1,6 mnkr. Beräkningen 
bygger på ett styckpris om 675 kr per kort, exklusive moms, samt antalet folkbokförda elever 
i årskurs sex i grundskolan till årskurs 2 i gymnasiet. I beräkningen har eventuella barn med 
skyddad identitet och ej folkbokförda beaktats. I tabellen nedan framgår vad kostnaden skulle 
bli för 2022 per årskurs: 
 

Årskurs Födelseår Antal 
Skyddade och ej 
folkbokförda (ca)  

åk 2 gym 2004 375 10 259 875 kr  
åk 1 gym 2005 405 10 280 125 kr  
åk 9 2006 386 10 267 300 kr  
åk 8 2007 376 10 260 550 kr  
åk 7 2008 385 10 266 625 kr  
åk 6 2009 379 10 262 575 kr  
TOTALT  2 306 60 1 597 050 kr  
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Ekonomiska konsekvenser 
Den uppskattade totalkostnaden i 2022 års prisnivå uppgår till närmare 1,6 mnkr. En sådan 
tillkommande kostnad kan inte finansieras inom ram utan behöver beaktas i arbetet med 
strategisk plan för kommande år. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Enligt barnkonventionen har barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation. Ett av kommunen 
finansierat sommarkort kan innebära en större likvärdighet. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande samt mål 11 om hållbara städer och 
samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 
Kommunstyrelsen 2022-06-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

  
 
 
 
 
§ 228 Dnr: KS 2022/616 
 
Inkommen namninsamling gällande sommarkort 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag 
för sommarkort avseende elever i årskurs sex till årskurs två på gymnasiet. Uppdraget ska 
redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En namninsamling med 150 underskrifter har inkommit till kommunstyrelsen angående 
sommarkort. Med sommarkort menas att eleverna under sommarlovet även ska kunna nyttja 
sina kollektivtrafikkort som annars bara gäller under verksamhetstid. 
 
Beslutsunderlag 
Namninsamling 2022-05-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag att ta 
fram ett kostnadsförslag för sommarkort avseende elever i årskurs sex till årskurs två på 
gymnasiet. Uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S) 
förslag och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
kommundirektören 
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Karin Martinsson Till kommunstyrelsen 
Miljöstrateg 
 
 
Svar på återremiss - Antagande av åtgärder - Åtgärdsprogrammet 
för miljömålen 

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

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

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2022 (§ 211) att återremittera ärendet för att 
kompletteras med bakgrund, syfte och beskrivning i hur arbetet med kartläggning och 
samverkan med andra parter skett, och hur man resonerar kring ansvarsfördelningen. 
Förvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen och tagit fram underlag som framhåller 
förvaltningens förslag för antagande och en motivering till samtliga åtgärder. 
 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025, 
är framtaget av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Skogsstyrelsen. 
Programmet är indelat i fyra utmaningar, Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar 
användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap och God 
bebyggd miljö och hållbar konsumtion. Programmet framhåller åtgärder för att uppnå de 
regionala miljömålen och syftar till att vägleda och stödja prioriteringar och att stimulera till 
en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Åtgärdsprogrammet riktar sig till 
flera aktörer så som regionala aktörer, kommuner, näringsliv och intresseorganisationer. 
 
Kommunen står som huvudaktör på 37 åtgärder och 27 av dessa föreslås antas i Stenungsunds 
kommun. Samtliga åtgärder har förankrats med de sektorer som berörs för att bedöma 
huruvida förvaltningen har resurser för att genomföra åtgärderna. En majoritet av åtgärderna 
kopplar till pågående och planerat arbete inom kommunen eller berör områden där det finns 
ett behov av att utveckla arbetet. De åtgärder som inte föreslås antas anses inte möjliga att 
genomföra under programperioden. Ytterligare information kring förvaltningens förslag 
återfinns i bilaga – Antagande av åtgärder. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske årligen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen är en av flera satsningar för att uppnå de regionala 
miljömålen. De regionala miljömålen omfattar generationsmålet, de svenska miljömålen, 
etappmålen och de regionala tilläggsmålen, och omfattar på så vis den miljömässiga delen av 
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Agenda 2030 och de globala målen. Bedömningen är att de flesta av miljömålen inte kommer 
att nås till år 2030. Därför har länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att utveckla, 
samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram för miljön. Programmen riktar sig till 
regionala och lokala aktörer och är ett komplement till det nationella och internationella 
arbetet.  
 
Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025” som är 
framtaget av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Skogsstyrelsen är främst 
inriktat på miljöutmaningar och innehåller åtgärder med fokus på att främja klimat och 
biologisk mångfald. Programmet innehåller åtgärder där lokala och regionala aktörer har 
styrmedel och mandat att skapa förändring.  
 
Syfte 
Syftet med åtgärdsprogrammet är att ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och 
utvecklingsinsatser, stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer och ge en 
effektivare användning av våra sammantagna resurser.1 
 
För kommunen är åtgärdsprogrammet vägledande och stödjande i arbetet med att nå 
miljömålen. Det visar vilka åtgärder man som kommun kan genomföra och vart fokus för 
arbetet med miljömålen bör vara. Kommunen får även tillgång till forum och 
kunskapsunderlag kopplat till programmet som stöd i arbetet. Ur det förra programmet 
lyckades kommunen påbörja samtliga och genomföra majoriteten av de åtgärder som antogs. 
Att inte anta åtgärder från programmet innebär att kommunen på egen hand kan komma att 
behöva ta fram åtgärder, kunskapsunderlag och metoder för uppföljning av arbetet med 
miljömålen. Detta kräver resurser och därmed bedömer förvaltningen att insatserna kan 
komma att minska och därmed ge mindre effekt för miljö- och klimatarbetet i kommunen.   
 
Kartläggning och samverkan 
”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” är en reviderad version av det tidigare 
åtgärdsprogrammet från 2017-2021. Revideringen av programmet påbörjades år 2020 med en 
nuläges- och relevansanalys för att fastställa vilka åtgärder som skulle vara kvar. Detta skedde 
internt på Länsstyrelsen och i viss kontakt med övriga aktörer så som kommuner, regionala 
aktörer, näringsliv och intresseorganisationer. Dessa har även varit med vid framtagandet av 
nya åtgärder. Nya åtgärdsförslag har tagits fram i dialog med representanter från kommuner, 
regionala aktörer, näringsliv och intresseorganisationer och genom interna dialoger hos 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen under 2021. Samtliga kommuner har blivit inbjudna att 
delta på workshops för att ta fram och prioritera åtgärder. Beslut om det nya programmet togs 
av Länsstyrelsens ledning den 13 december 2021. Eftersom majoriteten av åtgärderna i 
programmet ligger kvar från det program som gällde 2017-2021 har programmet inte varit ute 

 
1 Varför ett regionalt åtgärdsprogram? - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) 
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på remiss. Kopplat till åtgärdsprogrammet tar Länsstyrelsen fram kunskapsunderlag och 
skapar mötesplatser för att stödja arbetet med åtgärderna.2 Stenungsunds kommun har inte 
deltagit vid framtagandet av nya åtgärder.  
 
Förvaltningen har utrett vilka åtgärder som är möjliga att anta utifrån programperiodens längd 
och utgått från befintliga resurser. Dialogen har skett med samtliga sektorer och underlaget 
har sedan lagts ihop till en helhet för en slutlig bedömning.  
 
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka åtgärder som kommunen ska anta och genomföra under 
programperioden. Förvaltningen föreslår att följande åtgärder antas ur det nya 
åtgärdsprogrammet:  
 
Minskad klimatpåverkan och ren luft 
KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt 
samhälle. 
Åtgärden innebär att kommunen ska ha ett systematiskt arbete som adresserar de åtgärder som 
är relevanta för kommunen för att klara miljömålet Frisk lufts preciseringar av kvävedioxid 
och partiklar och samtidigt bidra till ett mer transporteffektivt samhälle. Exempel på 
systematiskt arbete är styrdokument, policys och planer som översiktsplan, cykelstrategi, och 
handlingsplaner för grön infrastruktur. 
 
Hållbar användning av vattenmiljöer 
V1b. Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.  
Åtgärden innebär att kommunen ska skydda minst en sötvattensmiljö med syfte att bevara 
natur och/eller kulturvärden. 
V1c. Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.                                    
Åtgärden innebär att kommunen genomför minst ett restaureringsprojekt i sjö eller vattendrag. 
V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden.                                 
Åtgärden innebär att kommunen tar fram en handlingsplan för förorenade områden och 
genomför den. 
V6a. Erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar.                                                       
Åtgärden innebär att kommunen ska ha tillräckligt antal toatömningsstationer i förhållande till 
antal fritidsbåtar. 
V6b. Erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av 
befintliga reningsanläggningar.                                                                                              
Åtgärden innebär att kommunen ska ha tillräckligt antal båtbottentvättar i förhållande till antal 
fritidsbåtar i hamnarna inom kommunen.  

 
2 Hur vi har tagit fram programmet - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) 
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V6c. Erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong.                       
Åtgärden innebär att antal båtramper och landförvaring under sommaren möter det behov som 
finns.  
V6d. Erbjuda tankning från pump av alkylatbensin.                                                                 
Åtgärden innebär att det finns möjlighet att tanka alkylatbensin i kommunen. 
V6e. Erbjuda el-laddning av motorer.                                                                                    
Åtgärden innebär att det ska finnas möjlighet till el-laddning av motorer i kommunen. 
V6f. Skrota uttjänta fritidsbåtar.                                                                                                
Åtgärden innebär att kommunen omhändertar alla skrotbåtar i kommunen. 
 
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 
SO1. Anlägga nya våtmarker.                                                                                              
Åtgärden innebär att kommunen anlägger nya våtmarker. Målet är att mer än 150 hektar 
våtmarker har anlagts i länet vid programperiodens slut. 
SO4b. Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.                              
Åtgärden innebär att det görs frivilliga avsättningar och att kommunen redovisar årligen antal 
hektar frivilligt skyddad skog. 
SO4c. Skydda tätortsnära skogar.                                                                                          
Åtgärden innebär att tätortsnära skog skyddas och att kommunen redovisar årligen antal 
hektar skyddad tätortsnära skog. 
SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket.                                                        
Åtgärden innebär att noll procent av kända eller oupptäckta fornlämningar eller 
fornlämningsområden har blivit skadade vid programperiodens slut. 
SO8b. Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen 
i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med 
alternativa brukningsformer.                                                                                                                  
Åtgärden innebär att kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på flera områden. 
SO9b. Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag 
för översiktsplan, detaljplan och bygglov.                                                                                  
Åtgärden innebär att kommunen har en utredning som finns i översiktsplan och i alla övriga 
ärenden. 
SO15b. Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.                                                   
Åtgärden innebär att kommunen frihugger skyddsvärda träd och rapporterar årligen antal 
skyddsvärda träd samt ersättningsträd som frihuggits.                                                                  
SO16a. Använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser.                                           
Åtgärden innebär att kommunen har och använder aktuell naturvårdsdatabas.                       
SO16b. Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.                           
Åtgärden innebär att kommunen har och använder aktuell naturvårdsplan i all fysisk 
planering.                                                                                                                                                       
SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare.                                                                     
Åtgärden innebär att kommunen omvandlar klippta gräsytor till äng i syfte att gynna 
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pollinerande insekter.                                                                                                                                  
SO18. Ta fram kommunala skogspolicys.                                                                     
Innebär att kommunen tar fram och använder skogspolicy med fokus på ekologiska, sociala 
och kulturella värden.                                                                             

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

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

De åtgärder som inte föreslås antas bedöms inte möjliga att genomföra under 
programperioden eller anses hanteras under andra former.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Övervägande antal åtgärder i åtgärdsprogrammet bedöms kunna genomföras inom ram och 
kopplar till redan pågående eller planerat arbete. De ekonomiska konsekvenser som 
genomförande av åtgärder kommer ge upphov till kommer bedömas i varje separat ärende och 
hanteras inom kommunens ordinarie budgetprocess om kostnaden inte kan hanteras inom 
befintlig ram.   
 
Att införa el-laddning för båtmotorer innebär en kostnad som kommer lyftas in i den ordinarie 
budgetprocessen. Framtagande av strategiska styrdokument kan innebära en kostnad och 
kommer hanteras i första hand inom ram och i andra hand hanteras inom den ordinarie 
budgetprocessen.  
 
För vissa åtgärder är det möjligt att söka bidrag och vi söker redan bidrag för flera projekt. 
Till exempel för restaurering och anläggning av våtmarker är det möjligt att finansiera detta 
upp till 90% genom länsstyrelsens LONA-bidrag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Antagande och genomförande av föreslagna åtgärder bedöms få en direkt eller indirekt positiv 
påverkan på barn. Genom att arbeta med programmets fyra utpekade utmaningar arbetar 
kommunen med att förbättra miljön och klimatet för såväl dagens som kommande 
generationer.  
 
Tre av de åtgärder som föreslås antas bedöms få en direkt positiv inverkan på barn. Åtgärd 
BK7a innebär att kommunen arbetar med barnperspektivet i fysisk planering. Genom att 
utveckla arbetet med barnperspektivet i fysisk planering skapar vi förutsättningar för att den 
fysiska miljön blir väl anpassad efter barnens behov. Åtgärd BK3a och BK3b syftar till att 
förbättra inomhusmiljön i skola och förskola. Genom att arbeta med att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skola och förskola skapar vi trygga lokaler och bättre förutsättningar för 
eleverna.  
 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3.God hälsa och välbefinnande, mål nr.6 Rent vatten och sanitet för alla, 
mål nr.7 Hållbar energi för alla, mål nr.9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 
nr.11 Hållbara städer och samhällen, mål nr.12 Hållbar konsumtion och produktion, mål nr.13 
bekämpa klimatförändringarna, mål nr.14 hav och marina resurser och mål nr.15 ekosystem 
och biologisk mångfald. 
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-01 
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Åtaganden – Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022–2025 
 

Bakgrund 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen, Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, är framtaget av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Skogsstyrelsen. Det är på uppdrag av regeringen som 
länsstyrelserna tar fram åtgärdsprogram vilket ska vara ett komplement till redan pågående arbete för att 
uppnå miljömålen. Kopplat till åtgärdsprogrammet tar Länsstyrelsen fram kunskapsunderlag och skapar 
mötesplatser för att stödja arbetet med åtgärderna. Åtgärdsprogrammet riktar sig till flera aktörer så som 
regionala aktörer, kommuner, näringsliv och intresseorganisationer. Dessa har även varit med i arbetet med 
revideringen av programmet och framtagandet av nya åtgärder. Åtgärderna i programmet syftar till att 
uppnå de regionala miljömålen som omfattar det svenska miljömålssystemet och tilläggsmålen och är del i 
arbetet med Agenda 2030. Det finns 37 åtgärder där kommunen står som huvudaktör. I åtgärdsprogrammet 
beskrivs miljönyttan samt vilka miljömål som respektive åtgärd bidrar till att uppnå.    

Här finns mer information om åtgärdsprogrammet:  

Startsida - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) 

Här finns ytterligare information om åtgärderna:  

Detaljerat underlag om åtgärderna 2022-2025 (hallbartvg.se) 

 

Syfte 
Syftet med åtgärdsprogrammet är att ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och 
utvecklingsinsatser, stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer och ge en effektivare 
användning av våra sammantagna resurser.1  

 

Åtgärder 
Nedan presenteras samtliga åtgärder som kommunen kan välja att anta i det nya åtgärdsprogrammet. 
Samtliga åtgärder har förankrats med de verksamheter som berörs av åtgärden. Några av åtgärderna 
uppfyller vi redan idag och att anta dessa är ett sätt att kommunicera ut vad kommunen redan gör. Flertalet 
av åtgärderna går att koppla till redan pågående eller planerat arbete i kommunen, i dessa fall anses 
åtgärden därför kunna genomföras inom ram. Resterande åtgärder föreslår förvaltningen att kommunen ska 
anta om de anses möjliga att genomföra inom programperioden och de åtgärder som kräver ytterligare 
medel kommer lyftas in i den ordinarie budgetprocessen. Under varje åtgärd specificeras vad som krävs för 
att åtgärden ska anses vara genomförd. Därefter framhålls förvaltningens förslag för antagande (Ja/Nej) 
och en motivering, samt vilken verksamhet som är ansvariga för åtgärden.  

(* = nya åtgärder som inte var med i förra åtgärdsprogrammet) 

 
1 Varför ett regionalt åtgärdsprogram? - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) 
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Åtgärder inom utmaningen Minskad klimatpåverkan & ren luft 
 

*KL1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle.  

Kommunen har ett systematiskt arbete som adresserar de åtgärder som är relevanta för kommunen i bilaga 
1 för att klara Frisk lufts preciseringar av kvävedioxid och partiklar och samtidigt bidra till ett mer 
transporteffektivt samhälle. Exempel på systematiskt arbete är styrdokument, policys och planer som 
översiktsplan, cykelstrategi, handlingsplaner för grön infrastruktur. 

Anta: Ja 

Motivering: Kommunen arbetar kontinuerligt för att minska utsläpp av luftföroreningar som orsakar 
skada för människors hälsa, växtlighet och kulturföremål. Arbetet bedrivs av flera verksamheter i 
förvaltningen och arbetet kopplar till beslutade styrdokument som till exempel kommunens cykelplan, 
mobilitetsstrategi och grönstrukturplan. Ett strategiskt inriktningsbeslut om att ta fram en trafikstrategi 
togs av kommunstyrelsen 2021. En trafikstrategi kan stärka arbetet med att minska utsläpp av 
luftföroreningar i kommunen och skapa ett mer transporteffektivt samhälle. 

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad – Strategi Samordning, Exploatering, Infrastruktur 

  

Åtgärder inom utmaningen hållbar användning av vattenmiljöer 
 

V1b. Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden 

Kommunen har sedan 2021 skyddat minst en sötvattensmiljö med syfte att bevara natur och/eller 
kulturvärden. 

Anta: Ja 

Motivering: Arbete med skydd av sötvattensmiljöer för att bevara naturvärden kopplar till kommunens 
naturvårdsprogram samt det arbete som bedrivs av 8+fjordar. Möjlighet att utreda skydd för 
sötvattensmiljöer med syfte att bevara kulturvärden anses kunna genomföras vid framtagande av ett 
kulturmiljöprogram. Ett strategiskt inriktningsbeslut om att ta fram ett kulturmiljöprogram togs av 
kommunstyrelsen 2021.    

Finansiering: Inom ram. Möjligt att söka bidrag från Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen (LONA).  

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad – Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner – 
Service, Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

*V1c. Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag. 

Kommunen har sedan 2021 genomfört minst ett restaureringsprojekt i sjö eller vattendrag. 

Anta: Ja 

Motivering: I kommunen har ett flertal våtmarker och vattendrag rätats och dikats ut vilket leder till att 
flera av dem riskerar att torkas ut under sommaren. Arbete med restaurering av sjöar och vattendrag 
kopplar till åtgärd 13 i naturvårdsprogrammet där det framgår att ”Våtmarker och dammar ska 
restaureras eller anläggas där det är lämpligt” samt 8+fjordars kontinuerliga arbete. 8+fjordar har gjort 
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en kartläggning över alla vattendrag som riskerar att torkas ut under sommaren och arbetar i dagsläget 
med bland annat att restaurera en våtmark i Ödsmål. Restaurering av våtmarker förbättrar vattendrags 
vattenupphållande egenskaper vilket bland annat bidrar till minskat näringsläckage och biologisk 
mångfald. Våtmarker bidrar även till att binda kol i marken vilket har en positiv effekt för klimatet.  

Finansiering: Inom ram. Möjlighet att söka bidrag från Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen (LONA).   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad – Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)  

Räddningstjänsten har gått igenom sina släckningsmetoder, tagit fram en plan för avveckling av 
brandskum med fluor och rapporterar andel släckningsinsatser som varit med fluor, all utrustning och 
fordon är rengjorda som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen, alla enskilda vattentäkter 
är undersökta i närheten av brandövningsplatser eller där släckinsatser med fluorerade brandskum 
genomförts, saneringsåtgärder pågår på platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.   

Anta: Nej 

Motivering: Denna åtgärd anses inte möjlig att genomföra under programperioden utifrån tillgängliga 
resurser.  

Finansiering: Extra medel behövs. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad – Bygg Miljö 

 

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden. 

Den kommunala handlingsplanen har genomförts. 

Anta: Ja 

Motivering: Behov av utredningsinsatser kopplat till markföroreningar finns i kommunen och ett 
strategiskt inriktningsbeslut om att utreda markföroreningar togs i kommunstyrelsen 2021. 
Markföroreningar har även identifierats som ett område där klimatförändringarna kommer att ha stor 
påverkan på då risken för att föroreningar sprids ökar på grund av ökad nederbörd och fler 
översvämningar. En åtgärd i åtgärdsbilagan till klimatanpassningsplanen är att inventera historiska 
markföroreningar för att kunna prioritera sanering. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att ta fram 
underlaget och påbörja arbetet under programperioden.   

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad – Strategi Samordning, Bygg Miljö 

 

V5b. Genomföra kommunal kust- och havsplanering. 

Kommunen har antagen översiktsplan för kust och hav. 

Anta: Nej 

Motivering: En mellankommunal kustzonsplanering är framtagen. Förvaltningen anser inte att det är 
möjligt att ta fram en översiktsplan för kust och hav inom programperioden men ställer sig positiva till 
åtgärden då det skulle förstärka arbetet med detaljplanering.   
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Finansiering: Extra medel behövs. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad – Strategi Samordning 

 

V6a. Erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar. 

Kommunen har tillräckligt antal toatömningsstationer i förhållande till antal fritidsbåtar. 

Anta: Ja 

Motivering: Det finns toatömning i kommunen som täcker dagens behov. Information finns på kommunens 
hemsida.  

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

V6b. Erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar. 

Kommunen har tillräckligt antal båtbottentvättar i förhållande till antal fritidsbåtar i hamnarna inom 
kommunen.  

Anta: Ja 

Motivering: Det finns en spolplatta i kommunens regi som täcker behovet. Det finns fler spolplattor i 
kommunen och information finns på kommunens hemsida. Genom att erbjuda möjligheten att tvätta båtar 
på spolplattor bidrar kommunen till att minska spridning av giftiga ämnen från bland annat båtbottenfärg. 

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

V6c. Erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong. 

Antal båtramper och landförvaring under sommaren möter behovet 

Anta: Ja 

Motivering: Båtramper och landförvaring möter dagens behov. Det finns möjlighet att förvara båtar på 
land under sommarsäsongen vid Norra hamnplan. Genom att ta upp båtar på land när de inte används 
minskar risken för att giftiga ämnen sprids i havet från bland annat båtbottenfärg. 

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

V6d. Erbjuda tankning från pump av alkylatbensin. 

Alkylatbesin från pump finns i kommunen. 

Anta: Ja 

Motivering: Det finns möjlighet att tanka alkylatbensin i kommunen vid Sjömacken. Alkylatbensin är en 
renare form av bensin som inte bidrar med lika mycket gifter i vattnet. 
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Finansiering: Ingen kostnad för kommunen.  

Ansvarig: Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

V6e. Erbjuda el-laddning av motorer. 

Möjlighet till el-laddning av motorer finns i kommunen. 

Anta: Ja 

Motivering: Förutsättningar att erbjuda el-laddning anses god och förvaltningen undersöker möjligheten 
att sätta upp laddstationer i hamnen. Denna åtgärd innebär en investering och måste tas med i 
budgetprocessen. Genom att erbjuda el-laddning för båtar skapar kommunen förutsättningar för 
elektrifiering av fritidsbåtar, bidrar till att minska utsläpp av kolväten och har möjlighet att möta en 
växande efterfrågan för en sådan tjänst. 

Finansiering: Extra medel behövs. 

Ansvarig: Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

V6f. Skrota uttjänta fritidsbåtar. 

Alla skrotbåtar i kommunen är omhändertagna. 

Anta: Ja 

Motivering: Övergivna båtar tas i nuläget om hand kontinuerligt av kommunen. Båtar som lämnas i 
hamnen lyfts upp och står på land till dess att ägare hittas eller att båten skrotas. Kommunen har använt 
Båtskroten som samarbetar med bland annat Stena Metall för att skrota båtar.  

Finansiering: Inom ram. Kostnad för att skrota båtar tas av Båtskroten, kommunen behöver stå för 
transportkostnad. 

Ansvarig: Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

V7b. Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar. 

Mark har sedan 2021 tillgängliggjorts för ilandhantering och recirkulerande odling. 

Anta: Nej 

Motivering: Kommunen har inte fått in några förfrågningar och därmed saknas ett underlag.  

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning, Exploatering 

 

Åtgärder inom utmaningen hållbart brukande av skog & odlingslandskap 
 

*SO1. Anlägga nya våtmarker. 

Mer än 150 ha våtmarker har anlagts i länet. 
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Anta: Ja 

Motivering: I kommunen har ett flertal våtmarker och vattendrag rätats och dikats ut vilket leder till att 
flera av vattendragen i kommunen riskerar att torkas ut under sommaren. Åtgärden kopplar till åtgärd 13 i 
naturvårdsprogrammet där det framgår att ”Våtmarker och dammar ska restaureras eller anläggas där 
det är lämpligt” samt det arbete som bedrivs av 8+fjordar. 8+fjordar har gjort en kartläggning över alla 
vattendrag som riskerar att torkas ut under sommaren. Anläggande av våtmarker förbättrar vattendrags 
vattenupphållande egenskaper vilket bland annat bidrar till minskat näringsläckage och biologisk 
mångfald. Våtmarker bidrar även till att binda kol i marken vilket har en positiv effekt för klimatet.   

Finansiering: Inom ram. Möjlighet att söka bidrag från Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen (LONA).   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

SO3b. Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

Kommunen redovisar årligen hur många våtmarksområden där reservatsbildning har genomförts eller 
påbörjats samt areal. 

Anta: Nej 

Motivering: I nuläget har vi inte identifierat våtmarksområden för reservatsbildning. Förvaltningen 
arbetar med naturvärdesinventering i enlighet med naturvårdsprogrammet och varje objekt klassas utefter 
detta. Åtgärden anses inte kunna genomföras under programperioden men förvaltningen bedömer att detta 
kan bli aktuellt framöver.  

Finansiering: Det kan finnas möjlighet att söka bidrag från Naturskyddsföreningen och länsstyrelsen 
(LONA).   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning 

 

SO4b. Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 

Kommunen redovisar årligen antal hektar frivilligt skyddad skog 

Anta: Ja 

Motivering: En inventering av kommunens skogsinnehav och dess naturvärden är under framtagande. Ett 
strategiskt inriktningsbeslut om att ta fram en skogsvårdsplan finns där denna åtgärd bedöms kunna 
innefattas. Åtgärden kopplar även till arbetet med naturvårdsprogrammet och åtgärd 15. Skötsel och hävd 
av ängar och naturbetesmark, våtmarker och skog med höga naturvärden. Skydd av skog bidrar till att 
stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv. 

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

SO4c. Skydda tätortsnära skogar. 

Kommunen redovisar årligen antal hektar skyddad tätortsnära skog. 

Anta: Ja 
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Motivering: En inventering av kommunens skogsinnehav och dess naturvärden är under framtagande. Ett 
strategiskt inriktningsbeslut om att ta fram en skogsvårdsplan finns där denna åtgärd bedöms kunna 
innefattas. Åtgärden kopplar även till arbetet med grönstrukturplanen. Skydd av tätortsnära skog bidrar 
till att stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och möjlighet till rekreation. 

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

SO5b. Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 

Kommunen har en rutin för hur man använder målbilderna i sina skogsbruksåtgärder 

Anta: Nej 

Motivering: Åtgärden bedöms inte möjlig att genomföra under programperioden. I takt med att mer 
underlag tas fram om kommunens skogsinnehav har förvaltningen möjlighet att bedriva skogsbruket 
utefter de framtagna underlagen.  

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket. 

0% av kända eller oupptäckta fornlämningar eller fornlämningsområden skadade. 

Anta: Ja 

Motivering: Ett strategiskt inriktningsbeslut finns på att ta fram ett kulturmiljöprogram och en 
skogsvårdsplan. Denna åtgärd bedöms kunna hanteras i samband med framtagande av dessa två och 
arbetet bidrar till att bevara kommunens kulturmiljöer. 

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner – 
Service, Sektor Utbildning – Kultur Fritid 

 

SO8b. Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer. 

Kommunen bedriver hyggesfritt skogsbruk på flera områden 

Anta: Ja 

Motivering: Förstudie om kommunens skogsinnehav och dess naturvärden är under framtagande. Ett 
strategiskt inriktningsbeslut om att ta fram en skogsvårdsplan finns där denna åtgärd bedöms kunna 
innefattas. Åtgärden kopplar även till arbetet med naturvårdsprogrammet och åtgärd 15. Skötsel och hävd 
av ängar och naturbetesmark, våtmarker och skog med höga naturvärden. God skötsel av skog bidrar till 
att stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreation. 

Finansiering: Inom ram. 
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Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

SO9b. Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

Utredning finns i översiktsplan och i alla övriga ärenden 

Anta: Ja 

Motivering: Projekt kring utredning av jordbruksmark är påbörjad och kommer bli klar inom 
programperioden. Ett inriktningsbeslut om att ta fram en utredning av jordbruksmark togs i 
kommunstyrelsen år 2021. Utredningen är ett planeringsunderlag som kommer att bidra till att identifiera 
och bevara jordbruksmark. 

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning 

 

*SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp. 

Kommunen rapporterar årligen hur många kilo svenskt producerat naturbeteskött som har köpts in under 
året. 

Anta: Nej 

Motivering: I nuläget har vi inte möjlighet att öka mängden naturbeteskött i offentliga inköp. 
Förvaltningen föreslår att se över möjligheten att utreda detta i samband med en eventuell revidering av 
Kost- och hållbarhetspolicyn. För att möjliggöra ökad mängd inköp av svenskt naturbeteskött behövs en 
utökad budget.  

Finansiering: Extra medel behövs. 

Ansvarig: Sektor Stödfunktioner - Service 

 

SO15b. Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

Kommunen rapporterar årligen antal skyddsvärda träd samt ersättningsträd som frihuggits. 

Anta: Ja 

Motivering: En inventering av skyddsvärda träd har genomförts. Arbetet med att friställa skyddsvärda 
träd har påbörjats. Denna åtgärd kopplar till åtgärder i både naturvårdsprogrammet och 
klimatanpassningsplanen.  

Finansiering: Inom ram. Möjlighet att söka bidrag från länsstyrelsen (LONA).  

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

SO16a. Använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser. 

Kommunen har och använder aktuell naturvårdsdatabas. 
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Anta: Ja 

Motivering: Lager finns i kartportalen och arbetet kopplar till naturvårdsprogrammet. En rutin för att ta 
fram nya naturvärdesklassningar i databasen skulle behöva tas fram då biologisk data och 
markanvändning förändras över tid. 

Finansiering: Inom ram. Möjlighet att söka bidrag från länsstyrelsen (LONA).   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning, Exploatering 

 

SO16b. Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. 

Kommunen har och använder aktuell naturvårdsplan i all fysisk planering. 

Anta: Ja 

Motivering: Kommunen har ett aktuellt naturvårdsprogram som är ett verktyg i den fysiska planeringen. 
Programmet innehåller information om naturen i kommunen, biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
och bidrar till ett mer hållbart samhälle.   

Finansiering: Inom ram. 

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning, Exploatering, Sektor Stödfunktioner - Service 

 

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare. 

Har sedan 2021 omvandlat klippta gräsytor till äng i syfte att gynna pollinerande insekter. 

Anta: Ja 

Motivering: Detta är ett pågående arbete och projekt. I år har förvaltningen ett pilotprojekt där vi låter 
ett tjugotal gräsytor vara oklippta under sommaren för att se om det kan gynna pollinerare.  

Finansiering: Inom ram. Möjlighet att söka bidrag från länsstyrelsen (LONA).   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

*SO18. Ta fram kommunala skogspolicys. 

Kommunen har och använder skogspolicy med fokus på ekologiska, sociala och kulturella värden. 

Anta: Ja 

Motivering: Ett strategiskt inriktningsbeslut om att ta fram en skogsvårdsplan finns där denna åtgärd 
bedöms kunna innefattas. En skogspolicy skapar förutsättningar att sköta skogen med fokus på ekologiska, 
sociala och kulturella värden. 

Finansiering: Inom ram. Det finns eventuellt möjlighet att söka bidrag från länsstyrelsen (LONA).   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 
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God bebyggd miljö & hållbar konsumtion 
 

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden. 

Grönstrukturprogram/strategi som täcker in relevanta tätorter är antaget som en del av eller kopplat till 
ÖP/FÖP 

Anta: Ja 

Motivering: Kommunen har en antagen grönstrukturplan.  

Finansiering: Inom ram.   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Stödfunktioner - 
Service 

 

BK3a. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare. 

Fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande lagstiftning. 

Anta: Ja 

Motivering: Pågående arbete. Rutiner har tagits fram för förskola och grundskola och ska tas fram för 
gymnasiet och vuxenutbildningen för att stärka egenkontrollen av inomhusmiljön. 

Finansiering: Inom ram.   

Ansvarig: Sektor Stödfunktioner – Ekonomi i samverkan med Sektor Utbildning - Stab  

 

BK3b. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet. 

Fungerande rutiner finns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande lagstiftning. 

Anta: Ja 

Motivering: Kontinuerligt arbete för att säkerställa att egenkontroll genomförs för att främja en god 
inomhusmiljö.  

Finansiering: Inom ram.   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad – Bygg Miljö i samverkan med Strategi Samordning  

 

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering. 

Kommunen har under det senaste året färdigställt och antagit ett kommunomfattande kulturmiljöprogram 
enligt kriterierna i beskrivningen. 

Anta: Ja 

Motivering: Ett strategiskt inriktningsbeslut finns på att ta fram ett kulturmiljöprogram. Programmet 
kommer att bidra till att bevara det kulturella arvet i kommunen. 

Finansiering: Inom ram.   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Sektor Utbildning – Kultur 
Fritid 
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BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion. 

50% av kommunens livsmedelsbudget är inköp av ekologiska livsmedel. 

Anta: Nej 

Motivering: Runt 30% av de livsmedel vi köper in är ekologiska. Vissa livsmedel som till exempel bananer 
och mjölk väljer vi alltid det ekologiska alternativet. Förvaltningen föreslår att se över möjligheten att 
utreda detta i samband med en eventuell revidering av Kost- och hållbarhetspolicyn. För att möjliggöra 
ökad mängd inköp av ekologiska livsmedel behövs en utökad budget för detta. 

Finansiering: Extra medel behövs.   

Ansvarig: Sektor Stödfunktioner - Service 

 

*BK6a. Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi. 

Vi bedömer att vi har en process på plats för att aktivt föra samtal om arkitektur inom kommunen och med 
berörda aktörer, och vi ser önskvärda resultat i den gestaltade miljön. 

Anta: Nej 

Motivering: Förvaltningen bedömer inte att det är möjligt att ta fram en arkitekturstrategi inom 
programperioden men ställer sig positiva till och ser ett behov av att ta fram detta framöver.  

Finansiering: Extra medel behövs.   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Exploatering i samverkan med Strategi Samordning,  

 

*BK7a. Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar 
kommunens processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hantering av planärenden. 

Vi arbetar löpande efter en process/rutin för att tillämpa barnrättsperspektivet i fysisk planering, och vi ser 
önskvärda resultat i den gestaltade miljön. 

Anta: Ja 

Motivering: Det finns ett behov av att förstärka det systematiska arbetet med barnperspektivet i fysisk 
planering. I nuläget varierar omfattningen och metoden som används i arbetet.   

Finansiering: Inom ram.   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Exploatering 

 

*BK9a. Kommuner arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter 
genom sin fysiska planering (ÖP, DP och planbesked). 

Kommunen arbetar aktivt med frågorna i ÖP, DP och planbesked. 

Anta: Ja 

Motivering: Detta är ett kontinuerligt arbete. Ett strategiskt inriktningsbeslut om att ta fram en 
trafikstrategi finns vilket ytterligare kan stärka arbetet med att minska klimatpåverkan från resor och 
transporter.  
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Finansiering: Inom ram.   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning i samverkan med Exploatering 

 

*BK10a. Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning. 

Riktlinjer finns med i antagen plan. 

Anta: Ja 

Motivering: Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och har en antagen grönstrukturplan och 
klimatanpassningsplan. Planerna är en viktig del i kommunens fysiska planering och bidrar till hållbar 
utveckling och ett robust samhälle.  

Finansiering: Inom ram.   

Ansvarig: Sektor Samhällsbyggnad - Strategi Samordning 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

  
 
 
 
 
§ 211 Dnr: KS 2022/108 
 
Antagande av åtgärder - Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022 - 
2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för att kompletteras med bakgrund, syfte 
och beskrivning i hur arbetet med kartläggning och samverkan med andra parter skett, och hur 
man resonerar kring ansvarsfördelningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Åtgärdsprogrammet för miljömålen är reviderat och det nya programmet innehåller en del nya 
åtgärder med fokus på att främja klimat och biologisk mångfald. Åtgärderna i programmet 
riktar sig mot olika målgrupper varav kommunerna är en aktör. Uppföljning av åtgärderna 
kommer att ske årligen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för att komplettera ärendet med 
bakgrund, syfte och beskrivning i hur arbetet med kartläggning och samverkan med andra 
parter skett, och hur man resonerar kring ansvarsfördelningen. 
 
Melisa Nilsson (S) och Agneta Pettersson Bell (ST) bifaller Maria Renfors (M) förslag om 
återremiss. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) och Lisbeth Svensson (L) bifaller allmänna utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Olof Lundberg (S) frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, ordförande 
finner att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-31 § 67 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Åtgärdsprogram för miljömålen 2022–2025, blankett åtaganden 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

Beslut skickas till 
karin.martinsson@stenungsund.se 
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2022-04-25

 
Karin Martinsson Till kommunstyrelsen 
Miljöstrateg 
 
 
Antagande av åtgärder - Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022 - 
2025 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

74



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/496
2022-06-23

 
Viktoria Petersson Till kommunfullmäktige 
Kommunjurist 
 
 
Godkännande av förbundsordning och samverkansavtal för 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 1, samt godkänner förslag till 
samverkansavtal enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 2023. Detta under 
förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga medlemskommunerna, samt alla 
de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av sex 
medlemskommuner. Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt om 
medlemskap i RSG. Med anledning av ansökan har RSG reviderat sin förbundsordning och 
upprättat ett samverkansavtal som samtliga medlemskommuner behöver anta för att inträde 
för kommunerna i kommunalförbundet ska bli aktuellt. En genomgång av 
förbundsordningen och samverkansavtalet visar inga sådana avvikelser eller risker som 
skulle föranleda Stenungsunds kommun att avstå medlemskap i RSG. Förbundsordningen 
och samverkansavtalet ger Stenungsunds kommun tillfredställande inflytande och insyn 
givet kommunens storlek och ställer upp rimliga krav avseende tillgångar och tidigare avtal. 
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund organiserad med ett 
fullmäktige och en förbundsstyrelse. Som kommunalförbund är RSG en egen juridisk person 
med rättskapacitet, skild från medlemskommunerna. Kommunalförbund får för 
medlemskommunernas räkning sköta kommunala angelägenheter. Kommunalförbundet kan 
överta både obligatoriska och frivilliga angelägenheter.  
 
Förbundsordningen 
Förbundsordningen reglerar förhållandena i kommunalförbundet. Vad en förbundsordning 
ska innehålla framgår av 9 kap. 6 § Kommunallagen (KL). Inledningsvis kan konstateras att 
den reviderade förbundsordningen möter de krav som uppställs på en förbundsordning. Vad 
gäller inflytande och insyn samt utträde och likvidation kan följande noteras: 
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Inflytande och insyn 
I fullmäktige har Göteborg flera ledamöter än de andra kommunerna sammanlagt. Övriga 
kommuner har två ledamöter var. Ordförandeposten får dock aldrig innehas av ledamot från 
Göteborg. Mandatperioden är på fyra år och följer de allmänna valen.  
I förbundsstyrelsen finns det färre ledamöter från Göteborg än från de andra kommunerna. 
Ordförandeposten och andre viceordförandeposten ska dock alltid innehas av en ledamot 
från Göteborg.  
 
Medlemskommunerna har rätt till insyn enligt förbundsordningen. Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa information om ekonomin och verksamhet. Samråd ska ske med samtliga 
medlemskommuner innan beslut om avtal av större dignitet, större investeringar eller större 
ändringar av verksamheter fattas. Medlemssamråd i mötesform hålls i regel två gånger per år 
med två företrädare per medlemskommun. Medlemskommunerna får också tillfälle att yttra 
sig över budgeten.  
 
Kommunalförbundet får inte utan medlemskommunernas godkännande: 
- Ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser 
- Bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag 
- Förvärva eller avyttra fast egendom eller tomträtt 
- Uppta ny medlem i förbundet  
 
Vid medlemskommuns utträde är det medlemskommunerna som i avtal reglerar den 
utträdande medlemmens tillgångar och skulder i förbundet.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att förbundet är sin egen juridiska person med sin egen 
rättskapacitet. Om ett beslut inte kräver godkännande enligt förbundsordningen av 
medlemskommunerna kan Stenungsunds kommun inte stoppa eller ändra beslut som fattas 
av förbundet.  
 
Utträde och likvidation 
Det ska noteras att en medlemskommuns utträde kan resultera i likvidation.  
 

17 § Uppsägning och utträde 
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning 
ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad 
uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens 
andel av förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbunds-

76



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/496
2022-06-23

ordning, ska därvid utgöra den huvudsakliga grunden till en sådan 
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för 
utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna. 
När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens 
ansvar för kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det 
avtal som avses i första stycket. De kvarvarande medlemskommunerna antar 
de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 
 
18 § Likvidation och upplösning 
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning 
framstår som oskäligt att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara 
bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att medlemmarna är eniga om 
denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet 
omedelbart träda i likvidation. Att likvidation kan bli följden av 
medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs av den 
som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 

 
Skrivningarna i paragraf 17 och 18 om likvidation med anledning av medlems utträde är 
något svårtolkade och är troligtvis en rest från den upphävda lagen Kommunalförbundslag 
(1985:894). Stenungsunds kommun bör framgent verka för att bestämmelserna kring utträde 
och likvidation förtydligas.  
 
Samverkansavtalet 
Tillgångar och avtal 
Genom samverkansavtalet förbinder sig Stenungsunds kommun att verka för att Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) överför sina tillgångar till RSG. RSG ska betala 
kontant likvid motsvarande värdet på tillgångarna. Överförda tillgångar ska värderas till 
bokfört värde. Fastigheter och tillgångar som RSG inte önskar överta är undantagna. 
Stenungsunds kommun förbinder sig också till att verka för att avtal som kan vara av 
betydelse för RSG:s verksamhet inom kommunerna överförs. Det ska dock noteras att detta 
enbart får bindande verkan för avtal där Stenungsunds kommun är SBRF:s motpart. Det 
finns inte möjlighet att genom samverkansavtalet reglera SBRF:s avtal med tredje man. 
Stenungsunds kommun bör emellertid verka för att även de avtalen överförs, i den mån 
tredje man medger detta. 
 
Av samverkansavtalet framgår att SBRF i första hand ska stå för de kostnader som är 
förknippade med överförda avtal och som rätteligen ska belasta SBRF. I andra hand ska 
kommunerna stå för de kostnaderna. Vad ”rätteligen” innebär är inte beskrivet i avtalet och 
kan bli föremål för en konflikt om en stor kostnad skulle infalla runt tiden för inträdet. 
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Skulle SBRF uppburit förutbetalda intäkter som avser tid efter inträdet, ska i första hand 
SBRF och i andra hand kommunerna ersätta RSG med motsvarande belopp.  
 
Hyra 
Om RSG hyr lokaler, fastigheter eller fast utrustning från Stenungsunds kommun är 
kommunen inte fri att sätta hyran som den önskar utan måste utgå från samma principer för 
kostnadstäckning som ska tillämpas för samtliga medlemskommuner.  
 
Informationshantering 
Stenungsunds kommun ska sörja för att RSG bereds löpande och kostnadsfri tillgång till 
allmänna handlingar, arkiv och annan information som behövs för verksamhetsövergången. 
RSG är ett eget rättssubjekt skilt från SBRF vilket innebär att sekretess potentiellt skulle 
kunna hindra utlämnandet av vissa handlingar (ex. räddningstjänstsekretess enligt 32 kap. 8 
§ OSL). 
 
Avslutande kommentar 
En genomgång av förbundsordningen och samverkansavtalet visar inga sådana avvikelser 
eller risker som skulle föranleda kommunfullmäktige att avstå medlemskap i RSG. 
Förbundsordningen och samverkansavtalet ger Stenungsunds kommun tillfredställande 
inflytande och insyn givet kommunens storlek och ställer upp rimliga krav avseende 
tillgångar och avtal.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att kostnaden år 2023 för medlemskap i RSG är svår att med 
exakthet bedöma. Anledningen är att budgeten för år 2023 ännu inte är fastslagen och att 
pensionskostnaderna för 2023 ännu inte har uppskattats. Enligt den princip som kommer att 
gälla ska kommunen betala 4,78% av förbundets totala intäkter från medlemsavgifter, 4,78% 
av kostnaderna för pensioner och en inträdesavgift på 8 100 tkr. Dessutom ska kommunen 
köpa in sig i RSG:s eget kapital.  
 
Om kommunen skulle betala 4,78% av 2022 års kostnader för pensioner, betala den avgift 
som ligger till grund för beräkning av andel samt inträdesavgift skulle medlemskostnaden 
för år 2022 vara 40 602 tkr. Härutöver ska kommunen vid ett tillfälle betala sin andel av det 
egna kapitalet, vilket för 2022 uppgår till 5 115 tkr.  
 
En mer detaljerad ekonomisk bedömning återfinns som bilaga.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Liksom andra medlemmar av Stenungsunds kommunen påverkas barn av räddningstjänsten 
utifrån verksamhetens uppdrag att förebygga bränder och andra olyckor. Detta ärende berör 
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emellertid den organisationsform kommunen väljer för sitt kommunala 
räddningstjänstuppdrag, vilket i sig inte ska påverka barn.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-23 
Ekonomisk bedömning  
Bilaga 1 - Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
Bilaga 2 - Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
kommun@tjorn.se 
kommun@lillaedet.se 
carina.bjorkman@rsgbg.se  
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Ekonomisk bedömning medlemskap i RSG  

 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum av vilka ett flertal tillkommit 
efter hand sedan starten av kommunalförbundet 1993. Om Stenungsunds, Lilla Edets och 
Tjörns kommun blir medlemmar kommer Stenungsunds kommuns andel av förbundet uppgå 
till 4,78%. Kommunens årskostnad kommer att vara 4,78% av RSG:s totala medlemsavgifter,  
4,78% av förbundets pensionskostnader samt under 8 år en inträdesavgift som trappas ned 
efter fem år. Vid inträdet kommer Stenungsunds kommun dessutom att behöva köpa sig in i 
eget kapital. Kommunen ska köpa in sig på 4,78% av eget kapital.  
 
Ekonomisk bedömning 
Bakgrund 
Vid anslutning av Lilla Edets, Tjörns och Stenungsunds kommun har förbundet fastslagit att 
de principer som gäller för RSG:s nuvarande medlemmar också ska gälla för nya medlemmar. 
Dessa principer är: 
 

• Medlemsavgift för räddningstjänstverksamheten tillämpas enligt förbundsordningen 
som fastställdes 2018 

• Medlemsavgift för pensionskostnad som innebär att RSG ersätts för faktiska kostnader 
• Nya medlemskommuner köper in sig i eget kapital genom att betala ett tillskott till 

RSG 
• Självkostnadsprincip gäller vid hyra av lokaler, fastigheter och annan fast utrustning 

från medlemskommunerna.  
 
Regleringen av medlemskapet, inklusive ekonomiska mellanhavanden, finns i 
förbundsordningen och i de samverkansavtal som kommer att upprättas mellan kommunerna. 
I samverkansavtalen mellan medlemskommunerna kommer följande frågor att regleras:  
 

• Inträdesavgift under en infasningsperiod 
• Reglering av eget kapital 
• Reglering av anläggnings- och omsättningstillgångar (från SBRF) 
• Reglering av pensioner, semesterskuld med mera 
• Reglering av avtal som ska föras över till RSG 
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• Principen för hyressättning 
• RSG bereds tillgång till SBRF:s arkivhandlingar under viss tid 

 
Medlemsavgiftens konstruktion 
Kostnaderna för RSG ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från 
medlemskommunerna fördelat enligt respektive kommuns andel av tillgångar och skulder. 
Vid beräkningen av en kommuns andel av förbundet ska de tre variablerna invånarantal, 
landareal och eventuell förekomst av särskild risk beaktas. Dessa variabler kalkyleras för 
respektive kommun och samtliga kommuners summor adderas. En enskild kommuns andel 
beräknas genom att kommunens summa divideras med summan av samtliga kommuners 
summor. De respektive ingående variablerna beskrivs nedan: 
 

• Landareal: 16 500 kr per kvadratmeter per 2015-01-01 
• Antal invånare: 442 kr per kommuninvånare per 2015-11-01 
• Kommunspecifik risk (kalkyleras per kommun) 

 
I dagsläget är det bara Göteborgs stad som betalar ett risktillägg. För Göteborgs stads del 
motiveras risktillägget av storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och infrastruktur 
samt hamnar och industrier varav ett antal klassificeras som farlig verksamhet.  
 
År 2022 uppgick Göteborgs stads risktillägg till 86,3 mnkr. I Göteborgs stad finns 22 
Sevesoklassade anläggningar i den högre nivån. Vid farlig verksamhet och särskilt i 
anläggningar som är Sevesoklassade i den högre nivån ställs stora krav på räddningstjänsten, 
bland annat på grund av att räddningstjänsten har ett särskilt ansvar att samöva och 
vidmakthålla insatsplaner. Det leder till att räddningstjänsten måste tillförsäkra högre operativ 
ledningskompetens som ingenjörer med särskild kompetens avseende Sevesoanläggningar. 
RSG uppskattar att 40% av Göteborgs stads risktillägg finansierar det ansvar RSG har för 
nuvarande Sevesoklassade verksamheter. Stenungsunds kommun har 7 Sevesoklassade 
anläggningar, vilket utgör cirka en tredjedel av det antal som finns i Göteborgs stad. RSG 
bedömer att risktillägget för Stenungsund ska vara 10 mnkr.  
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Med utgångspunkt i ovanstående blir Stenungsunds kommuns avgift för 2022: 
 
Invånarantal 
Antal à kr Summa Uppräknat till 2022 års nivå 
25 458 442 kr 11 252 tkr 12 940 tkr 
 
Landareal 
Antal à kr Summa Uppräknat till 2022 års nivå 
252 16 500 kr 4 158 tkr 4 782 tkr 
 
Risktillägg 2022 års nivå  10 000 tkr 
 
Total medlemsavgift  27 722 tkr 
 
Om Stenungsunds kommun blir medlemmar kommer medlemsavgiften, exklusive 
inträdesavgift och avgift för pensioner, därmed att uppgå till 4,78% av den delen av RSG:s 
budget som finansieras med medlemsavgifter1.  
 
Pensioner 
Grundprincipen är att RSG är kostnadsneutral vad gäller pensioner. Inför ett verksamhetsår 
görs en prognos av KPA över hur stora pensionskostnaderna kommer att bli, varefter 
medlemskommunernas kostnad för pensioner beräknas utifrån kommunens andel i förbundet. 
I slutet av varje år görs en avräkning, och medlemskommunerna kan då antingen få tillbaka 
medel eller behöva betala ytterligare. Det är svårt att säga hur kostnaden för Stenungsunds 
kommun kan komma att bli då det ännu inte är klarlagt hur stora pensionskostnaderna 
beräknas bli för år 2023. Om Stenungsunds kommun skulle betala 4,78% av förbundets 
pensionskostnader för 2022 skulle kostnaden för kommunen uppgå till cirka 4 780 tkr. Det 
bör dock poängteras att förbundet genom anslutning av Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet får 
ytterligare pensionskostnader, vilket kommer att påverka förbundets totala pensionskostnader 
och därmed också Stenungsunds andel av dem. Dessutom kommer ett nytt pensionsavtal att 
träda i kraft 2023 vilket ytterligare kommer öka kostnaderna.  
 
Inträdesavgift 
RSG bedömer att modellen för medlemsavgiften fungerar väl när medlemskommunernas 
räddningstjänstverksamhet håller samma nivå. Bedömningen är vidare att RSG:s 
medlemskommuner har byggt upp förbundet och att de inte ska finansiera tillkommande 
kommuners uppbyggnad. Av den utredning som RSG gjorde under hösten 2021 framkommer 
att SBRF har stora brister vad gäller exempelvis operativ och förebyggande förmåga, 
utbildning, kompetens, verksamhetsstöd och arbetsmiljö. Dessutom bedöms 

 
1 RSG:s budget finansieras av medlemsavgifter från kommunerna samt andra intäkter. För närvarande uppgår 
medlemsavgifterna till cirka 85% av de totala intäkterna för förbundet.  
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myndighetsorganisationen vara outvecklad. RSG menar att skillnaden mellan RSG och SBRF 
inte justeras på ett år trots att förbundet har höga ambitioner för innevarande år. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kommer Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner 
tillsammans att få betala en inträdesavgift beräknad till 15 mnkr för år 2022. Denna ska 
räknas upp årsvis. Efter fem år ska nedtrappning ske enligt principen 75%, 50% och slutligen 
25%. Därefter ska inträdesavgiften upphöra. För Stenungsunds kommun uppgår 
inträdesavgiften till 8 101 tkr beräknad i 2023 års budgetnivå. Den kommer att skrivas upp 
2024.  
 
Eget kapital 
Stenungsunds kommun behöver köpa sig in i eget kapital till en summa om motsvarande 
4,78% av förbundets egna kapital. Det är svårt att säga vad inköpssumman kan vara eftersom 
storleken på eget kapital beror på vilket resultat som RSG gör för 2022. 4,78% av det 
nuvarande egna kapitalet motsvarar 5 115 tkr. Detta är en engångsutgift som inte påverkar 
kommunens driftsbudget.  
 
Fastigheter 
RSG hyr fastigheter till en självkostnad och förbundet har själva hand om fastighetsskötsel 
etcetera. Förvaltningens interna hyressättningsmodell bygger på också på att verksamheterna 
betalar självkostnad för de verksamhetslokaler som de använder. Även om ingen jämförelse 
har gjorts mellan förvaltningens egna internuthyrningsmodell och RSG:s principer för 
självkostnadshyra, bedömer förvaltningen att risken är liten att kommunen ådrar sig några 
större löpande fastighetskostnader genom ett medlemskap i RSG.   
 
Sammanfattande ekonomisk bedömning 
Förvaltningen bedömer att kostnaden år 2023 för medlemskap i RSG är svår att med exakthet 
bedöma. Anledningen är att budgeten för år 2023 ännu inte är fastslagen och att 
pensionskostnaderna för 2023 ännu inte har uppskattats. Enligt den princip som kommer att 
gälla ska kommunen betala 4,78% av förbundets totala intäkter från medlemsavgifter, 4,78% 
av kostnaderna för pensioner och en inträdesavgift på 8 100 tkr. Dessutom ska kommunen 
köpa in sig i RSG:s eget kapital.  
 
Om kommunen skulle betala 4,78% av 2022 års kostnader för pensioner, betala den avgift 
som ligger till grund för beräkning av andel samt inträdesavgift skulle medlemskostnaden för 
år 2022 vara 40 602 tkr. Härutöver ska kommunen vid ett tillfälle betala sin andel av det egna 
kapitalet, vilket för 2022 uppgår till 5 115 tkr.  
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Förslag till ny organisation för Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg med anledning av att kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund har ansökt om medlemskap 

1. Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige överlämnar till 

medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta följande  

1. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 1, samt godkänner 

förslag till samverkansavtal enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 

2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 

medlemskommunerna, samt alla de tre ansökande kommunerna, Lilla Edet, Tjörn 

och Stenungsund. 

2. Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning enligt bilaga 3, samt godkänner 

förslag till samverkansavtal enligt bilaga 4, att gälla från och med den 1 januari 

2023. Detta under förutsättning att motsvarande beslut fattas av de befintliga 

medlemskommunerna, samt endast två av de ansökande kommunerna, Lilla Edet 

och Tjörn. 

2. Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av 

sex medlemskommuner. Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt 

om medlemskap i RSG.  

Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på 

kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav 

och skärpta krav på optimering av resurser talar för att RSG ska bli ett större förbund 

genom att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 

medlemssamråd. Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella 

kommunerna att ingå i RSG och har gett RSG i uppdrag att under 2022 fortsätta bereda 

ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att 

anslutas till RSG den 1 januari 2023. Vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir 

klar innan ny mandatperiod träder i kraft har betonats. 

Då viss osäkerhet råder gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut om 

anslutning till RSG har beslutet formulerats så att kommunerna Tjörn och Lilla Edet kan 

ansluta oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i frågan. 
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3. Ärendet 

3.1 Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara för 

räddningstjänst inom kommunen. RSG är ett kommunalförbund organiserat med 

förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige idag bestående av kommunerna Göteborg, 

Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Räddningstjänstförbundet bildades 

1993 då Göteborg och Mölndal började samverka genom bildandet av 

Räddningstjänstförbundet i Göteborg och Mölndal. Därefter har kommunerna 

Kungsbacka (1997), Härryda (1999), Partille (1999) och Lerum (2007) anslutits till 

förbundet.  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har vid tiden kring månadsskiftet 

januari/februari 2022 inkommit med var sin ansökan om medlemskap i RSG. De tre 

kommunerna har sedan den 1 januari 2017 organiserat den kommunala 

räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund (SBRF).  

Under 2020 och 2021 mottog RSG intresseanmälningar om medlemskap i RSG från var 

och en av kommunerna i SBRF. Ett uppdrag att utreda och bedöma förutsättningarna 

för ett eventuellt medlemskap i RSG för dessa kommuner har pågått inom RSG under 

året 2021 och slutfördes i december 2021 då resultatet av utredningen presenterades i 

en rapport. 

SBRF har under en tid haft ökande utmaningar inom området ledning och styrning av 

verksamheten vilket medförde att organisationen under 2021 försattes i ett akut behov 

av stöttning från RSG. RSG har sedan dess lämnat stöd bland annat genom 

avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) där vissa av SBRF:s 

uppgifter helt eller delvis utförs av RSG genom att RSG tillhandahåller vissa 

befattningar/funktioner och vid behov även specifika arbetsuppgifter mot ersättning.  

Trender i omvärlden pekar i riktning mot större regioner både inom statliga 

myndigheter och kommuner och denna utveckling finns även inom organisering av 

räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska grannländer. Förändringar i 

omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på kommunal 

räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta 

krav på optimering av nyttjandet av de resurser som finns att tillgå talar för att 

inriktningen för RSG ska vara att bli ett större förbund genom att låta fler kommuner 

bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Rent operativt samverkar kommunerna i RSG och SBRF tillsammans med andra 

räddningstjänster i närområdet sedan den 1 oktober 2019, i vad som idag benämns 

Västra Räddningsregionen (”VRR-samverkan”). Denna samverkan regleras 

huvudsakligen i två avtal. Genom avtal om samverkan vid räddningstjänst uppnås ett 

ömsesidigt resursutnyttjande inom hela VRR-området. Genom avtal om larmning och 

ledning tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till SBRF och ansluter SBRF till 

RSG:s ledningscentral. 
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3.2 Ärendets politiska beredning 

3.2.1 Formalia 
Av RSG:s Förbundsordning framgår följande. 

16 § Inträde av ny medlemskommun  

Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 

kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om 

anslutning av ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också 

beslutar om de justeringar av förbundsordningen som kan föranledas av att ny 

medlemskommun inträder i kommunalförbundet. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om 

ekonomi och verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Ansökan om medlemskap ska enligt 16 § i förbundsordningen beredas inom RSG och 

behandlas av RSG:s förbundsfullmäktige för att därefter beslutas av respektive 

medlemskommun. I 11 § regleras medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll 

och inom ramen för detta finns ett forum som kallas medlemssamråd. Vid samrådet 

deltar respektive medlemskommun med två representanter vardera, oftast 

kommunalråd. Från RSG medverkar förbundsstyrelsens presidium inklusive 

tjänstepersoner i RSG såsom förbundsdirektör och räddningschef.  

3.2.2 Beredning i medlemssamrådet 
Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 

medlemssamråd. Den 28 oktober 2021 hölls medlemssamråd där frågan om utökat 

förbund diskuterades och RSG:s medlemssamråd uttryckte en vilja att välkomna de 

aktuella kommunerna att ingå i RSG. Detta resulterade i att ett gemensamt extra 

medlemssamråd hölls den 2 december 2021 mellan RSG och SBRF:s 

medlemskommuner där en tydlig och politisk viljeinriktning och samsyn till fördjupad 

samverkan mellan RSG och kommunerna i SBRF framkom. Samsyn rådde att under 

2022 fortsätta bereda ärendet för att möjliggöra för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 

Stenungsund att anslutas till RSG senast den 1 januari 2023. Samtliga mötesdeltagare 

var överens om vikten av att hålla tempo i frågan så att den blir klar under innevarande 

mandatperiod.  

3.2.3 Ärendets gång 
Som ovan nämnts inkom medlemsansökningar från samtliga tre kommuner kring 

månadsskiftet januari/februari 2022.  

För att möjliggöra beslutsfattande hos RSG:s medlemskommuner under innevarande 

mandatperiod togs en tidplan med korta hålltider fram.  

• Förbundsstyrelse 10 februari 2022 

• Extrainsatt medlemssamråd 10 mars 

• Extrainsatt medlemssamråd och gemensamt medlemssamråd  

(RSG och SBRF) 23 mars 
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• Medlemssamråd 7 april 

• Förbundsstyrelse 21 april 

• Extra förbundsstyrelse och extra förbundsfullmäktige 11 maj 

• Beslut hos medlemskommunerna maj-okt 

• Datum för anslutning den 1 januari 2023 
 

Den 10 februari 2022 utsåg förbundsstyrelsen (FS) en politisk beredningsgrupp inför 

beslut om utökat kommunalförbund främst för att bereda frågan kring politisk 

representation i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. Gruppen bestod av Anders 

Hyllander, ordförande FS (M), Lisa Andersson, vice ordförande FS (M) samt Ingrid 

Andreae, ledamot FS (S). Utgångspunkten har varit att ändra så lite som möjligt i 

förbundsordningen, att tillämpa nu gällande principer för exempelvis politisk 

organisation och representation samt medlemsavgiftens beräkning.  

Den politiska representationen som föreslås i förbundsordningen har beretts genom 

arbetsgruppen och sedan behandlats i medlemssamrådet där man kommit till samsyn. 

Vid det extrainsatta gemensamma medlemssamrådet den 23 mars 2022 presenterade 

RSG:s medlemssamråd förslaget till politisk sammansättning samt även 

medlemsavgifterna för de tre kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund. Därefter 

har Tjörn och Lilla Edet uttalat att de kvarstår med sina respektive 

medlemsansökningar. Stenungsund har ännu inte tagit ställning till om de vill kvarstå 

med sin medlemsansökan men planerar för ett beslut i KS den 9 maj 2022 och KF den 

12 maj 2022. Senare kommer beslut om anslutning fattas.  

Vid medlemssamrådet den 7 april 2022 fick RSG i uppdrag att gå vidare med ärendet 

enligt den ovan presenterade tidplanen samt att möjliggöra för kommunerna Tjörn och 

Lilla Edet att ansluta, även för det fall Stenungsunds kommun inte skulle fatta beslut 

om att ansluta till RSG. 

3.2.4 Alternativt förslag till beslut 
Viss osäkerhet råder således gällande om Stenungsunds kommun kommer att ta beslut 

om anslutning till RSG. Frågan har aktualiserats hur RSG ska agera i förhållande till 

kommunerna Tjörn och Lilla Edet för det fall Stenungsund beslutar att inte ansluta till 

RSG. Detta diskuterades vid medlemssamrådet den 7 april och vid samrådet rådde 

samsyn kring önskan om att ha ett alternativt beslutsförslag innebärandes en 
anslutning av Tjörn och Lilla Edet oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i 

frågan. 

3.3 Anslutning av nya medlemmar 

3.3.1 Utredningsuppdrag 
Kommunerna Lilla Edet och Tjörn har i december 2020 och Stenungsunds kommun har 

i juni 2021 inkommit med var sin intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. 

De tre kommunerna har, som nämnts ovan, sedan 1 januari 2017 organiserat den 

kommunala räddningstjänstverksamheten i det gemensamma kommunalförbundet 

SBRF. I samband med lämnad intresseanmälan till RSG begärde Tjörns kommun även 

utträde ur SBRF, vilket innebär att avvecklingen av kommunalförbundet SBRF är 

påbörjad. 
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Förbundsdirektör Lars Klevensparr fick av RSG:s förbundsstyrelse i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för kommunerna Lilla Edet, 

Tjörn och Stenungsund och utsåg Utvecklingschef Carina Björkman som ansvarig för 

utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget skulle bedöma förutsättningarna för ett 

medlemskap i RSG för Lilla Edets, Tjörns och Stenungsunds kommuner och belysa för- 

och nackdelar av en förbundsutökning ur ett brett perspektiv. Utredningen påbörjades 

i januari 2021 avseende Tjörn och Lilla Edet och utökades med Stenungsund vid 

halvårsskiftet samt färdigställdes i sin helhet i december 2021. Utredningen benämnd 

Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla 

Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg återfinns i 

bilaga 5. 

3.3.2 Utredningens överväganden och slutsatser 
Utredningen konstaterar att det finns ett antal fördelar med att utvidga RSG med 

kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. En stor fördel är att alla tre 

kommunerna är en del av organisationen Göteborgsregionen (GR) vars ändamål är att 

verka för samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen 

regionalt och nationellt. Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot större 

regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna utveckling finns 

även inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska 

grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och 

utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade 

nationella krav och skärpta krav på optimering av nyttjandet av de resurser som finns 

att tillgå talar för att en utvidgning av förbundet är rätt väg att gå både för RSG som 

organisation och för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.  

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och SBRF genom VRR-

samverkan och ett utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och 

styrningen över den beredskap som finns inom det utökade förbundets område. Ett 

större förbund kan också öka möjligheten till fler heltidsstationer. Det kan i sin tur ge 

förutsättningar att etablera ytterligare specialförmågor och kompetenser inom det 

utökade förbundets område för att möta nya riskbilder, exempelvis höga hus och 

undermarksanläggningar såsom Västlänken. 

Det som talar emot att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

är främst situationen inom kommunernas nuvarande räddningstjänstverksamhet i det 

gemensamma kommunalförbundet SBRF. Inom SBRF finns idag stora utmaningar inom 

ledning och styrning, arbetsmiljö, ekonomi och inom utbildning och övning av den 

operativa förmågan som måste hanteras och åtgärdas. Initialt kan hanteringen av dessa 

utmaningar få en stor påverkan på RSG:s nuvarande organisation och verksamhet. 

Bedömningen är dock att RSG på grund av sin storlek, organisationsstruktur och 

kompetensbredd kommer kunna hantera dessa utmaningar efter hand.  

Fördelarna med att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

bedöms klart överväga nackdelarna. Det är dock viktigt att de utmaningar som finns 

och som har identifierats i utredningen hanteras transparent mellan RSG och de tre 

kommunerna i samband med medlemskap så att inte nuvarande medlemskommuner i 

RSG påverkas ekonomiskt av en utökning av förbundet. 
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3.4 För RSG gällande principer 

3.4.1 Medlemsavgiftens konstruktion 
Medlemsavgiften består av två delar, medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet 

och medlemsavgift för pensionskostnader. I det följande avses medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, se vidare punkt 3.4.3 om princip för pensionskostnader.  

År 2017 beslutade medlemskommunerna att anta en ny beräkningsmodell för 
medlemsavgiften avseende räddningstjänstverksamhet. Tidigare medlemsavgifter för 

respektive kommun byggde på beslut om avgiftens storlek vid tillfället då kommunen 

anslöts till förbundet. Syftet med den nya beräkningsmodellen var att skapa en 

transparent och enkel modell för finansieringen av förbundet och modellen skulle vara 

möjlig att tillämpa vid eventuell utökning av förbundet.  

I fördelningsmodellen vägs folkmängd, landareal samt en grundavgift enbart för 

Göteborgs kommun samman. Grundavgiften för Göteborgs kommun motiveras av dess 

specifika riskbild avseende storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och 

infrastruktur samt hamnar och industrier varav ett antal klassificeras som farlig 

verksamhet. 

Beräkningarna i modellen utgår från 16 500 kronor/kvadratkilometer landareal, 442 

kronor/invånare samt 75 miljoner kronor i grundavgift för Göteborgs Stad. I 

beräkningsunderlaget används uppgifter från Statistiska centralbyrån per 2015-11-01 

för folkmängd och per 2015-01-01 för landareal. 

Den förändrade fördelningen fasades in med början 2019 och gäller fullt ut från och 

med 2021. Av medlemsavgiften grundar sig cirka 76 procent på folkmängd, cirka 8 

procent på landareal och resterande 16 procent utgörs av grundavgift (se punkt 3.4.2). 

3.4.2 Medlemsavgift för nya medlemskommuner 
Beräkningen av medlemsavgiften för de nya medlemskommunerna har gjorts med 

avseende på antal invånare och landareal enligt beskriven modell (se punkt 3.4.1). 

Beloppet har därefter räknats upp till samma nivå som 2022 års medlemsavgift.  

Grundavgift har bedömts motiverat för Stenungsunds kommun utifrån dess specifika 

riskbild med avseende på industri klassificerad som farlig verksamhet, motsvarande 

fallet med Göteborgs kommun (se punkt 3.4.1). Medlemssamrådet har enats om att 

grundavgiften för Stenungsunds kommun ska uppgå till 10 miljoner kronor. 

Medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet enligt budget 2022 för de sex befintliga 

kommunerna summeras med ovan nämnda beräknade avgifter i 2022 års nivå för de 

anslutande kommunerna. Det totala beloppet avseende medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet per kommun ger därmed respektive kommuns 

procentuella andel i förbundet. Utfallet framgår av bilagda förbundsordningar, 

bilagorna 1 och 3. 

3.4.3 Princip för pensionskostnader 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas baserat på pensionsprognoser från KPA 

och RSG hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan kommunerna beräknas enligt 

fastställd andel för kostnadstäckning.  
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3.4.4 Princip för hyra 
När RSG bildades 1993 bestämdes att samma principer för kostnadstäckning ska 

tillämpas när RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning av någon av 

medlemskommunerna, oavsett vilken medlemskommun, eller av medlemskommun 
utsedd organisation, som är uthyrare. Samtidigt bestämdes att självkostnadshyra ska 

gälla som princip. 

Det som bestämdes vid bildandet har vidhållits vid efterföljande utvidgningar av RSG. 

Självkostnadsprincipen har också tillämpats när RSG hyr lokaler och fastigheter av 

medlemskommuner och kommunala fastighetsbolag. 

3.5 Reviderad förbundsordning och samverkansavtal 

3.5.1 Reviderad förbundsordning 
Nedan redovisas nu gällande förbundsordning samt de ändringar som föreslås gälla 

från den 1 januari 2023. Ändringarna anges kursiverade. Efter tabellen följer korta 

kommentarer till de ändringar som föreslås. 

Nu gällande förbundsordning Förbundsordning inkl. Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund 

Förbundsordning inkl. 
Lilla Edet och Tjörn  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som 
ingår i kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille 
och Lerum. 

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som 
ingår i kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna 
som ingår i 
kommunalförbundet är 
Göteborg, Mölndal, 
Kungsbacka, Härryda, 
Partille, Lerum, Lilla 
Edet och Tjörn. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige med 21 
ledamöter och 21 ersättare. 
Medlemskommunerna utser 
antal ledamöter och ersättare 
enligt nedan. 
 
Göteborg ska utse 11 
ledamöter och 11 ersättare.  
Mölndal ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare.  
Härryda ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Partille ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Lerum ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är fyra 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige med 33 
ledamöter och 33 ersättare. 
Uppdraget som ordförande i 
förbundsfullmäktige innehas 
av ledamot från annan 
medlemskommun än 
Göteborg. Uppdraget som 
första och andra vice 
ordförande innehas av 
ledamot från Göteborgs 
kommun.  
 
Medlemskommunerna utser 
antal ledamöter och ersättare 
enligt nedan.  
Göteborg ska utse 17 
ledamöter och 17 ersättare.  
Mölndal ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare.  

5 § 
Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta 
beslutande organ är 
förbundsfullmäktige 
med 29 ledamöter och 
29 ersättare. 
Uppdraget som 
ordförande i 
förbundsfullmäktige 
innehas av ledamot 
från annan 
medlemskommun än 
Göteborg. Uppdraget 
som första och andra 
vice ordförande 
innehas av ledamot 
från Göteborgs 
kommun.  
 
Medlemskommunerna 
utser antal ledamöter 
och ersättare enligt 
nedan.  
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år. Första sammanträdet med 
nyvalda förbundsfullmäktige 
hålls i december samma år val 
av fullmäktige ägt rum i hela 
landet för förrättande av val 
som  
ankommer på de nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För förbundsfullmäktige gäller 
en särskild av 
förbundsfullmäktige antagen 
arbetsordning.  
 

Härryda ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Partille ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare.  
Lerum ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Lilla Edet ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Tjörn ska utse 2 ledamöter 
och 2 ersättare. 
Stenungsund ska utse 2 
ledamöter och 2 ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är fyra år 
och räknas från och med den 
1 december samma år då val 
av kommunfullmäktige har 
ägt rum i hela landet. Första 
sammanträdet med nyvalda 
förbundsfullmäktige hålls i 
december samma år val av 
fullmäktige ägt rum i hela 
landet för förrättande av val 
som ankommer på de nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För förbundsfullmäktige gäller 
en särskild av 
förbundsfullmäktige antagen 
arbetsordning.  
 

Göteborg ska utse 15 
ledamöter och 15 
ersättare.  
Mölndal ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Kungsbacka ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Härryda ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Partille ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare.  
Lerum ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
Lilla Edet ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
Tjörn ska utse 2 
ledamöter och 2 
ersättare. 
 
Mandattiden för 
förbundsfullmäktige är 
fyra år och räknas från 
och med den 1 
december samma år då 
val av 
kommunfullmäktige 
har ägt rum i hela 
landet. Första 
sammanträdet med 
nyvalda 
förbundsfullmäktige 
hålls i december 
samma år val av 
fullmäktige ägt rum i 
hela landet för 
förrättande av val som 
ankommer på de 
nyvalda 
förbundsfullmäktige. 
  
För 
förbundsfullmäktige 
gäller en särskild av 
förbundsfullmäktige 
antagen arbetsordning.  
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6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det 
finnas en förbundsstyrelse 
med 9 ledamöter och 7 
ersättare. Av ledamöterna 
och ersättarna ska 4 
respektive 2 vara i Göteborg 
folkbokförda medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter och 
ersättare utom Göteborgs 
Stad men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. Varje 
övrig medlemskommun 
företräds av en ledamot och 
en ersättare folkbokförda i 
respektive medlemskommun. 

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det 
finnas en förbundsstyrelse 
med 14 ledamöter och 11 
ersättare. Av ledamöterna 
och ersättarna ska 6 
respektive 3 vara i Göteborg 
folkbokförda medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter och 
ersättare utom Göteborgs 
Stad men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. Varje 
övrig medlemskommun 
företräds av en ledamot och 
en ersättare folkbokförda i 
respektive medlemskommun. 
Uppdragen som ordförande 
och andre vice ordförande för 
förbundsstyrelsen ska innehas 
av ledamöter som är 
folkbokförda medlemmar i 
Göteborgs kommun. 
Uppdraget som förste vice 
ordförande ska innehas av 
ledamot utom Göteborgs Stad 
men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar.  
 

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet 
ska det finnas en 
förbundsstyrelse med 
13 ledamöter och 10 
ersättare. Av 
ledamöterna och 
ersättarna ska 6 
respektive 3 vara i 
Göteborg folkbokförda 
medlemmar av 
Göteborgs Stad och 
återstående ledamöter 
och ersättare utom 
Göteborgs Stad men 
inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. 
Varje övrig 
medlemskommun 
företräds av en 
ledamot och en 
ersättare folkbokförda i 
respektive 
medlemskommun. 
Uppdragen som 
ordförande och andre 
vice ordförande för 
förbundsstyrelsen ska 
innehas av ledamöter 
som är folkbokförda 
medlemmar i 
Göteborgs kommun. 
Uppdraget som förste 
vice ordförande ska 
innehas av ledamot 
utom Göteborgs Stad 
men inom 
kommunalförbundets 
medlemskommuner 
folkbokförda 
kommunmedlemmar. 
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10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 
 
 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
Medlemssamråd i 
mötesform hålls i regel två 
gånger per år med två 
företrädare per 
medlemskommun. Vid 
sådana möten ska en 
kommun i första hand 
företrädas av kommunalråd 
eller annan politiker. 

11 § 
Medlemskommunernas 
styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har 
rätt till insyn i 
kommunalförbundet. 
Kommunalförbundet ska 
löpande tillställa 
medlemskommunerna 
information om ekonomi 
och verksamhet och följer 
tidsplan för ekonomisk 
rapportering i Göteborgs 
Stad. 
Innan beslut tas om avtal av 
större dignitet, större 
investeringar eller större 
ändringar av verksamheten 
ska samråd ske med 
samtliga 
medlemskommuner. 
Medlemssamråd i 
mötesform hålls i regel två 
gånger per år med två 
företrädare per 
medlemskommun. Vid 
sådana möten ska en 
kommun i första hand 
företrädas av kommunalråd 
eller annan politiker. 

 

  

Kommun Andel 

Göteborg 70,60%

Mölndal 6,61%

Kungsbacka 9,78%

Partille 3,72%

Härryda 4,51%

Lerum 4,78%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 67,58%

Mölndal 6,33%

Kungsbacka 9,36%

Partille 3,56%

Härryda 4,32%

Lerum 4,58%

Tjörn 1,98%

Lilla Edet 2,29%

Totalt 100,00%
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I 2 § anges vilka kommuner som ingår i förbundet och tillägg har gjorts av nya 

medlemmar. Av 5 och 6 §§ framgår den nya sammansättningen i förbundsfullmäktige 

och förbundsstyrelsen utifrån det förslag som förbundsstyrelsens beredningsgrupp 

utarbetat och som presenterats för och godkänts av medlemssamrådet. Förslaget 

gällande sammansättning för det fall enbart kommunerna Lilla Edet och Tjörn ansluter 

till förbundet har utgått från förslaget som inkluderar Stenungsunds kommun och 

sedan har antalet ledamöter minskats utifrån att en kommun faller bort, utan att 

principerna för fördelning av ledamöter har förändrats. Posten andre vice ordförande 

har införts och även en ordning för hur posterna ordförande, förste vice ordförande och 

andre vice ordförande fördelas mellan medlemskommunerna för såväl 

förbundsfullmäktige som för förbundsstyrelsen. Fördelningen av samtliga 

medlemskommuners andelar i förbundet anges i 10 § och medlemskommunernas 

insyn och kontroll regleras i 11 §. Den nya texten i 11 § är ett tillägg för att synliggöra 

det medlemssamråd som har etablerats efter förbundets bildande och för att tydliggöra 
hur detta forum används samt vilken förväntan som finns avseende medlemskommuns 

deltagande.  

3.5.2 Samverkansavtal 
I samband med att RSG bildades träffade medlemskommunerna ett samverkansavtal, 

huvudsakligen till reglering av ekonomiska frågor som rör eller påverkar RSG och som 

är av sådan art att de inte bör regleras direkt i en förbundsordning. Med något 

undantag har liknande samverkansavtal träffats vid efterföljande utvidgningar av RSG. 

Samverkansavtalen har bland annat gällt finansiering, det egna kapitalet i RSG, 

överföring av avtal och tillgångar till RSG i samband med inträde samt principer för 

hyressättning. I samverkansavtalen har det även bestämts att RSG ska träffa separata 

överenskommelser med nya medlemskommuner beträffande pensioner för personal 

vars anställning övergår till RSG i samband med utvidgningar.  

De nu aktuella samverkansavtalen, bilagorna 2 och 4, motsvarar huvudsakligen de avtal 

som träffades vid tidigare utvidgningar av RSG. Det nu aktuella inträdet är förknippat 

med förhöjda kostnader för RSG under en övergångsperiod. Detta regleras i 2 § i 

samverkansavtalet om inträdesavgifter. 

RSG:s modell för medlemsavgift bygger på att medlemskommunernas räddningstjänst-
verksamhet håller samma nivå. Utredningen visar att de nya medlemskommunerna har 

brister inom ett flertal områden. Åtgärder för att bygga upp verksamheten och utjämna 

skillnaderna kommer att pågå under lång tid och kräva resurser, inte minst 

ekonomiska. RSG:s sex befintliga medlemskommuner ska inte finansiera de 

tillkommande kommunernas uppbyggnad. För att finansiera inträdet och 

uppbyggnaden tillämpas en inträdesavgift som beslutats uppgå till 15 miljoner kronor 

per år. Beloppet fördelas mellan de tre kommunerna baserat på inbördes andelar i 

förbundet.  

Beloppet räknas upp årligen enligt beslut om budgetuppräkning. De nya 

medlemskommunerna betalar fullt belopp de första fem åren, 2023–2027. Därefter 

trappas beloppet ner till 75 % år 2028, 50 % år 2029 och 25 % år 2030. Från och med 

2031 betalar de nya medlemskommunerna endast ordinarie medlemsavgift enligt 

gällande konstruktion för medlemsavgiften. 

Inträdesavgiften ingår inte i underlaget för beräkning av medlemskommunernas 

andelsfördelning i förbundet. 
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4. Samverkan 
De fackliga organisationerna har fått kontinuerlig information i frågan och formell 

samverkan är planerad att ske under maj 2022.  

 

Vid framtagande av beslutsunderlaget har följande personer deltagit 

Utvecklingschef Carina Björkman, Ekonomichef Marie Karlsson, Jurist Marc Lindberg och 

Förbundsjurist Marie Caldenby 

 

Lars Klevensparr Marie Caldenby 
Förbundsdirektör Förbundsjurist 
 

5. Bilagor 
1. Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (9 kommuner) 

2. Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten 

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

3. Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (8 kommuner) 

4. Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

5. Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna 

Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

 

Sändlista: 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

kommun@harryda.se 

kommun@kungsbacka.se 

kommun@lerum.se 

kontakt@molndal.se 

kundcenter@partille.se 

charlotte.blomqvist@kungsbacka.se 

madelene.johansson@partille.se 

bo.ekstrom@harryda.se 

markus.johanen@lerum.se 

christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se 

josefin.ludvigsson@molndal.se 
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Förbundsordning för  
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  
 

att gälla från och med 2023-01-01 
Antagen av medlemskommunernas fullmäktige hösten 2022. 
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Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, att gälla från och 

med den 1 januari 2023 

 

1 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, nedan kallat 

kommunalförbundet, och har sitt säte i Göteborg.  

2 § Medlemmar  
Medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 

Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

3 § Ändamål och uppdrag 
Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda människors liv, 

hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Kommunalförbundet ansvarar för 

• att i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommuner enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) med följande undantag:  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap 6 §),  

b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap 1 §) samt 

c) när medlemskommunen är att betrakta som enskild (2 kap). 

• att svara för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) som  

åvilar medlemskommunerna med följande undantag:  

a) att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av 

brandfarliga och explosiva varor samt  

b) skyldigheter som åvilar medlemskommunen i egenskap av verksamhetsutövare.  

• att med sin specialkompetens stödja medlemskommunerna. 

Kommunalförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 

4 § Organisation och varaktighet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelse. Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

5 § Förbundsfullmäktige  
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med 33 ledamöter och 33 ersättare. 

Uppdraget som ordförande i förbundsfullmäktige innehas av ledamot från annan medlemskommun 

än Göteborg. Uppdraget som första och andra vice ordförande innehas av ledamot från Göteborgs 

kommun.  

Medlemskommunerna utser antal ledamöter och ersättare enligt nedan.  

Göteborg ska utse 17 ledamöter och 17 ersättare.  

Mölndal ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Kungsbacka ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

99



 

2 
 

Härryda ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Partille ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Lerum ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Lilla Edet ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Tjörn ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Stenungsund ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

Mandattiden för förbundsfullmäktige är fyra år och räknas från och med den 1 december samma år 

då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Första sammanträdet med nyvalda 

förbundsfullmäktige hålls i december samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för 

förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige. 

För förbundsfullmäktige gäller en särskild av förbundsfullmäktige antagen arbetsordning.  

6 § Förbundsstyrelse 
I kommunalförbundet ska det finnas en förbundsstyrelse med 14 ledamöter och 11 ersättare. Av 

ledamöterna och ersättarna ska 6 respektive 3 vara i Göteborg folkbokförda medlemmar av 

Göteborgs Stad och återstående ledamöter och ersättare utom Göteborgs Stad men inom 

kommunalförbundets medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar. Varje övrig 

medlemskommun företräds av en ledamot och en ersättare folkbokförda i respektive 

medlemskommun. Uppdragen som ordförande och andre vice ordförande för förbundsstyrelsen ska 

innehas av ledamöter som är folkbokförda medlemmar i Göteborgs kommun. Uppdraget som förste 

vice ordförande ska innehas av ledamot utom Göteborgs Stad men inom kommunalförbundets 

medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar.  

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter 

det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer i lag, att  

• leda och samordna verksamhet med anledning av lagen mot skydd mot olyckor samt övrig 

verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning, 

• övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplan följs och att 

kommunalförbundets löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

• bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av förbundsfullmäktige och fullfölja de 

uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen, 

• anta riktlinjer för genomförande av handlingsprogram för skydd mot olyckor, 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt 

• att vara ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större 

investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en föreskrift. 

För förbundsstyrelsen gäller ett särskilt av förbundsfullmäktige antaget reglemente.  

7 § Revisorer och ansvarsfrihet 
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer 9 revisorer, en från respektive kommun, för granskning av 

kommunalförbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år räknat från och med den 

1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  
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Det åligger revisorerna att före mars månads utgång till förbundsfullmäktige lämna sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka 

ansvarsfrihet. 

Beslutet ska motiveras.  

8 § Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom kommunalförbundet.  

9 § Digital anslagstavla  
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla. 

10 § Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunernas andelar av kommunalförbundet motsvarar  

 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till medlemskommunens andel av kommunalförbundet. 

Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska samma fördelning av andelar tillämpas. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om ekonomi och 

verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av 

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

Medlemssamråd i mötesform hålls i regel två gånger per år med två företrädare per 

medlemskommun. Vid sådana möten ska en kommun i första hand företrädas av kommunalråd eller 

annan politiker.  

12 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas 

genom bidrag från medlemskommunerna fördelat enligt andelarna i § 10.  

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%

101



 

4 
 

13 § Budgetprocess  
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för kommunalförbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig.  

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

kommunalförbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska 

samtidigt besluta om medlemsavgifter för medlemskommunerna till kommunalförbundet. Besked 

om medlemsavgiftens storlek ska omgående skickas till medlemskommunerna.  

14 § Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 

medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om 

statsbidrag.  

15 § Lån, borgen och förvärv  
Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 100 mkr. Kommunalförbundet får inte 

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas beslut om godkännande.  

Kommunalförbundet får inte bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan 

medlemskommunernas godkännande. Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller 

tomträtt.  

16 § Inträde av ny medlemskommun 
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om anslutning av 
ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlemskommun inträder i kommunalförbundet.  
 

17 § Uppsägning och utträde 
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad uppsägningen skedde. Regleringen av de 

ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens andel av 

förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbundsordning, ska därvid utgöra den 

huvudsakliga grunden till en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de 

andelar i kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för utträdet ur 

förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.  

När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens ansvar för 

kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det avtal som avses i första stycket.  

De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet.  

18 § Likvidation och upplösning  
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att 
en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att 
medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet 
omedelbart träda i likvidation.  

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs 
av den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.  
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Avseende förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

19 § Tvister  
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i första hand lösas 

genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska tvist mellan 

kommunalförbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol. 

20 § Ändringar i förbundsordningen 
Ändringar av eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av samtliga medlemskommuners 
fullmäktige.  
 

21 § Ikraftträdande 
Denna ändrade förbundsordning träder i kraft den 1 januari 2023.  
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Avtal mellan kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 
om samverkan inom räddningstjänsten 
genom Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

Godkänt av medlemskommunernas fullmäktige hösten 2022. 
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Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 

Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten 

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

Bakgrund 
Kommunerna Göteborg och Mölndal samverkar sedan den 1 januari 1993 inom räddningstjänsten i 

kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan ”RSG”). Den 1 januari 1997 

inträdde Kungsbacka kommun som medlem i RSG. Den 1 maj 1999 inträdde kommunerna Härryda 

och Partille som medlemmar i RSG. Den 1 januari 2007 inträdde Lerums kommun som medlem i RSG. 

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund samverkar sedan den 1 januari 2017 inom 

räddningstjänsten i kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (nedan ”SBRF”).  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har under 2022 ansökt om medlemskap i RSG. 

Med ”medlemskommunerna” avses parterna i detta avtal. 

1 § Inträde 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund inträder den 1 januari 2023 som medlemmar i RSG. 

2 § Inträdesavgifter 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska under åren 2023-2030, utöver medlemsavgifter, 

även betala inträdesavgifter. För åren 2023-2027 uppgår den årliga inträdesavgiften till 15 miljoner 

kronor, för år 2028 uppgår inträdesavgiften till 11,25 miljoner kronor, för år 2029 uppgår 

inträdesavgiften till 7,5 miljoner kronor och för år 2030 uppgår inträdesavgiften till 3,75 miljoner 

kronor. Beloppen gäller för de förutnämnda kommunerna tillsammans. Från och med 2024 ska 

inträdesavgiften räknas upp på samma sätt som RSG:s budget räknas upp, enligt beslut av 

förbundsfullmäktige. 

Varje inträdesavgift ska fördelas mellan förutnämnda kommuner i proportion till deras andelstal i 

förbundet vid inträdet. Andelstal framgår av den förbundsordning som träder i kraft vid inträdet. 

Betalning ska ske månadsvis till RSG enligt de rutiner som gäller för betalning av medlemsavgifter. 

Fiktivt exempel på hur mycket en kommun ska bära av inträdesavgifter: 

Andelen för kommun 1 uppgår till 5 %, andelen för kommun 2 uppgår till 7 % och andelen för 

kommun 3 uppgår till 8 %. Kommun 1 ska då bära 25 % av sammanlagda inträdesavgifter 

(5/20=0,25). 

Fiktivt exempel för kommun som ska bära 25 % av sammanlagda inträdesavgifter: 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, före uppräkning (mkr) 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,25 7,50 3,75 

Uppräkning enligt beslutad 
budget (fiktiv procentsats) 

- 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, efter uppräkning (mkr) 

15,00 15,45 16,07 16,87 17,55 13,55 9,22 4,74 

Kommunens andel av 
inträdesavgiften 

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Kommunens inträdesavgift för 
året (mkr) 

3,75 3,86 4,02 4,22 4,39 3,39 2,30 1,19 
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3 § Eget kapital 
Genom inträdet erhåller kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund var sin andel i RSG:s 

tillgångar och skulder. Dessa kommuner ska därför tillskjuta kapital till RSG. Tillskottet ska baseras på 

eget kapital i RSG per den 31 december 2022 och de andelstal som framgår av den förbundsordning 

som träder i kraft vid inträdet. 

Förutnämnda kommuner ska betala sådant tillskott till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

4 § Balansposter vid inträdet 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska, var och en, träffa särskild överenskommelse 

med RSG till reglering av pensioner, semesterskulder och motsvarande för den personal i SBRF vars 

anställning övergår till RSG i samband med inträdet. 

Reglering ska ske genom betalning till RSG. Se 6 § om när betalningar ska ske. 

5 § Tillgångar 
De anläggnings- och omsättningstillgångar som SBRF disponerar ska överföras till RSG. Undantag ska 

göras för eventuella fastigheter. Undantag ska också göras för tillgångar som RSG av befogad 

anledning inte önskar överta. Sålunda överförda tillgångar ska värderas till bokfört värde per den 

31 december 2022. 

RSG ska betala kontant likvid till SBRF motsvarande värdet på överförda tillgångar. Se 6 § om när 

betalningar ska ske. 

6 § Betalningar 
Betalningar enligt 3, 4 och 5 §§ ska ske inom en månad från det att samtliga relevanta 

årsredovisningar för räkenskapsåret 2022 är fastställda, dock senast den 30 juni 2023. När möjligt bör 

betalningar samordnas. 

7 § Avtal 
Avtal där SBRF är part och där avtalet efter inträdet kan vara av betydelse i RSG:s verksamhet inom 

kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska överföras till RSG. Undantag ska dock göras för 

avtal som RSG av befogad anledning inte önskar överta. 

Om överförda avtal är förknippade med kostnader för RSG som rätteligen ska belasta SBRF, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ersätta RSG med 

motsvarande belopp. 

Om SBRF enligt överförda avtal har uppburit förutbetalda intäkter som avser tid efter inträdet, ska i 

första hand SBRF och i andra hand kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ersätta RSG med 

motsvarande belopp. 

8 § Principer för kostnadstäckning vid hyra 
När RSG hyr lokaler, fastigheter eller annan fast utrustning från någon av medlemskommunerna ska 

samma principer för kostnadstäckning tillämpas oavsett vilken medlemskommun, eller av 

medlemskommunen utsedd organisation, som är uthyrare. 

I samband med överföring av hyresavtal till RSG enligt 7 § och där någon av kommunerna Lilla Edet, 

Tjörn och Stenungsund, eller av kommunen utsedd organisation, är uthyrare ska avtalsvillkoren 

granskas och om behövligt ändras så att de gemensamma principerna för kostnadstäckning tillämpas. 
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9 § Principer för kostnadstäckning av pensioner 
Pensionskostnader budgeteras och redovisas årligen baserat på pensionsprognoser från KPA och RSG 

hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan medlemskommunerna beräknas enligt fastställd andel 

för kostnadstäckning. Detta innebär att medlemskommunerna, jämte medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, löpande inbetalar medlemsavgift för pensionskostnader enligt budget. 

Vid årets slut beräknas årets faktiska pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och 

finansiella/administrativa pensionskostnader och mellanskillnaden jämfört med budget regleras med 

medlemskommunerna så snart förbundsfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

10 § Informationshantering 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund ska sörja för att RSG bereds löpande och kostnadsfri 

tillgång till SBRF:s allmänna handlingar, arkiv och annan information som behövs för 

verksamhetövergången. 

11 § Fullmäktige 
Detta avtal gäller under förutsättning att det har godkänts av fullmäktige i samtliga 

medlemskommuner. 

Avtalet är upprättat i nio exemplar, av vilka parterna erhållit ett vardera. 

För Göteborgs kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Mölndals kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Kungsbacka kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Härryda kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Partille kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lerums kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Lilla Edets kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Tjörns kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 

För Stenungsunds kommun ……………………………………… 
Ort och datum 

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se  

2022-06-03

Sida 1 av 1

Dnr ÖFN 2021/

Överförmyndarnämndens svar på Stenungsunds 
kommunrevisions grundläggande granskning 2021 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 
granskning av Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund.  
Syftet med granskningen är att bedöma om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
med god intern kontroll. 
 
 
Nedan kommenterar Överförmyndarnämnden granskningsrapporten och de rekommendationer 
som granskningen innehåller.  
 
Överförmyndarnämndens generella kommentarer 
Överförmyndarnämnden delar i stort de bedömningars om framkommer i granskningsrapporten. 
Överförmyndarnämnden vill dock framhålla att pandemiåret avviker från ett normalår då det 
krävt förändrade arbetsmetoder för att följa restriktionerna som varit. De förändrade 
arbetsmetoderna har medfört längre handläggningstider vilket varit en orsak till att målen ej 
nåtts fullt ut.  
 
Överförmyndarnämndens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
 

Rekommendation: Säkerställa åtgärder för att uppfylla verksamhetsmålen och nämndens 
uppdrag.  
 
Överförmyndarnämnden kommer att se över processen för granskning av årsräkningar i syfte att 
åstadkomma effektiviseringar. I denna översyn ingår även att se över prioriteringar, rutiner vid 
granskning och vilka redovisningar som kan granskas mera översiktligt.  
 
Överförmyndarnämnden 
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Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/2
2022-06-03

 
Helena Maxon Till kommunfullmäktige 
Administrativ chef 
 
 
Svar på revisionsrapport – Grundläggande granskning av 
Överförmyndarnämnden 2021 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över vilka åtgärder som är 
nödvändiga för att öka takten i granskningen av årsräkningar.  

Överförmyndarnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar överförmyndarnämndens svar på de förtroendevalda revisorernas 
grundläggande granskning av Överförmyndarnämnden 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
av Överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att 
bedöma om Överförmyndarnämnden säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att överförmyndarnämnden inte full ut har säkerställt styrningen för att 
verksamheten ska nå de uppställda målen.  
När det gäller uppföljning och intern kontroll är bedömningen att nämnden säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och intern kontroll.  
 
Revisionen rekommenderar överförmyndarnämnden att säkerställa åtgärder för att uppfylla 
verksamhetsmålen och nämndens uppdrag.  
 
Förvaltningen delar till stora delar revisorernas kritik, men vill framhålla att pandemiåret har 
inneburit särskilda utmaningar som har påverkat verksamhetens möjlighet att nå nämndens 
uppställda mål. Bedömningen är dock att det finns behov av att se över vilka åtgärder som kan 
vara nödvändiga för att generellt öka takten i granskningen av årsräkningar.  
  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-03 
Överförmyndarnämndens svar på kommunrevision rapport daterat 2022-06-03  
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Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/2
2022-06-03

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
Helena Maxon  
Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edet kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagens 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer 

av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i 

kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 

översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunala 

anvisningar?   

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering?  

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som ut-

gångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 God revisionssed 2018 

1.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. 

1.5. Metod och avgränsning 

Granskningen baseras på skriftliga frågor. I granskningen ingår också övergripande 

dokumentstudier av verksamhetsplan, protokoll, uppföljningar och intern kontrollplan.   
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2. Överförmyndarnämnden   

2.1. Styrning  

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de samverkande 

kommunerna. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 

förvaltare. Sedan 1 januari 2015 har Lilla Edets, Orusts, Tjörns och Stenungsunds kommun en 

gemensam överförmyndarnämnd. Av överförmyndarnämndens reglemente framkommer att 

Stenungsund är värdkommun och att den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre 

verksamhetsmål och kopplat både indikatorer och aktiviteter till dessa. Av måluppföljning för 

2021 framgår att verksamhetsmål kring årsräkningar inte uppfyllts och verksamhetsmål kring 

digital handläggning endast delvis uppfyllts för 2021.  

Varje år före den 1 mars ska god man/förvaltare lämna in en årsräkning1 till överförmyndaren. 

Nämnden har som målsättning att alla årsräkningar som är kompletta ska vara 

färdiggranskade sista september. Samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade samma år 

de inlämnas2. Av protokoll per september framgår att 52 procent av årsräkningarna var 

granskade. Färre årsräkningar var granskade jämfört med förra året, anledningar till detta 

uppges vara vakant tjänst under fyra månader, sjukfrånvaro samt ett mer tidskrävande 

arbetssätt på grund av pandemin. Av bokslut framgår att 94 procent av årsräkningarna var 

färdiggranskade vid årsskiftet. I skriftligt svar framgår att restriktioner på grund av pandemin 

medfört att verksamheten har behövt ställa om vilket i sin tur medfört att handläggningstiderna 

blivit längre. Även rekrytering av ställföreträdare uppges ha försvårats då det under en period 

rådde besöksförbud på särskilda boenden. Av årsbokslut framgår att överförmyndarnämnden 

beslutar att överföra överskott om 49 tusen kronor per kommun från 2021 till 2022. 

Överföringen syftar till att möjliggöra visstidsanställning av en handläggare under fyra 

månader som förstärkning. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till detta.  

Verksamhetsmål kring digital handläggning innefattar att kommunikation ska kunna ske 

digitalt med bibehållen rättssäkerhet. Av årsbokslut framgår att viss handläggning har kunnat 

göras på distans men att det ännu inte finns möjligheter att kommunicera digitalt på ett 

tillfredsställande sätt. I skriftligt svar från förvaltningen beskrivs att kommunikation 

innehållande känsliga personuppgifter och/eller sekretessuppgifter för närvarande måste 

skrivas ut och sändas med traditionell post. De digitala lösningar som undersökts har inte 

uppfyllt kraven kring hantering av personuppgifter då de haft underleverantörer med 

 
1 I årsräkningen ska ställföreträdare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. 
Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och 
skulder, samt utgifter och inkomster, vid periodens början och slut.  
 
2 Det finns ingen lagstiftning kring handläggningstid för granskning. Justitieombudsmannen (JO, beslut 
dnr 5172–2008) har dock bedömt att handläggningstiden för granskningar inte bör överstiga sju 
månader.  
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amerikanska molntjänster. Arbetet fortgår med att hitta digitala lösningar där kommunikation 

kan ske digitalt med bibehållen rättssäkerhet. 

2.2. Uppföljning  

Av protokoll framgår att verksamhetsmålen följs upp vid varje nämndssammanträde under den 

stående punkten ”information från verksamheten”, nämnden sammanträder cirka sju gånger 

årligen. Nämnden erhåller därtill verksamhetsuppföljning vid varje nämndssammanträde 

exempelvis avseende överklagade arvodesbeslut. Nämnden erhåller ekonomisk uppföljning 

vid delårs- och årsbokslut.  

2.3. Intern kontroll 

Nämnden har för år 2021 antagit en internkontrollplan utifrån genomförd riskanalys. Planen 

innefattar tre risker och kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig och 

kontrollmetod. Internkontrollplanen följs upp av nämnden vid delårs- och årsbokslut.  

2.4. Bedömning   

Överförmyndaren ska se till att granskning av redovisningshandlingar sker så snabbt och 

enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (se 9 § förvaltningslagen [2017:900]). Det 

finns ingen lagstiftning kring handläggningstid för granskning men den bör inte överstiga sju 

månader enligt JO. 

Vår bedömning är att nämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning. Nämnden 

har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka kontinuerligt följs upp 

genom indikatorer. Överförmyndarnämnden har i verksamhetsplan fastställt verksamhetsmål 

kring handläggningstid: alla årsräkningar som är kompletta ska vara färdiggranskade sista 

september och samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade samma år de inlämnas. Vi 

noterar att drygt hälften av årsräkningarna var granskade per september och 94 procent var 

granskade vid årets slut. Därmed bedöms att verksamhetsmålen kring handläggningstid inte 

uppfyllts. Enligt vår mening är detta en brist som medför risk att granskning av årsräkningar 

inte sker i tid. Vi noterar att kompetensförsörjning varit en utmaning under året. Personalbrist 

och restriktioner till följd av coronapandemin uppges som anledningar till längre 

handläggningstider. Vi ser positivt på att förstärkning i personalen beslutats om i nämnden. Vi 

noterar att målet som avser att möjliggöra för handläggning på distans endast delvis är uppfyllt.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning. 

Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomisk uppföljning vid delårs- och 

årsbokslut. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 

inte visat på avvikelser gällande interkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till 

överförmyndarnämnden:  

 

 Säkerställa åtgärder för att uppfylla verksamhetsmålen och nämndens uppdrag.  
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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  

117



 

6 
 

Bilaga 1. Källförteckning 

Dokument 

 Verksamhetsplan, 2021 

 Reglemente, 2014 

 Samarbetsavtal, 2019 

 Interkontrollplan, 2021 

 Uppföljning av interkontrollplan, 2021  

 Riskbedömning, 2021 

 Delegationsordning, 2021 

 Protokoll från nämndens sammanträden 2021 

 Årsbokslut 2021 

 

Skriftliga svar 

 Skriftliga svar från förvaltningen, 2022-01-27  

 Skriftliga svar från förvaltningen, 2022-02-22  
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Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2021/2
2022-03-03

 
Helena Maxon Till Överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Uppföljning Intern kontrollplan Överförmyndarnämnden 2021 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen kap 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är en process som är en del av styrsystemet i 
kommunen. Den interna kontrollen ska bidra till att säkerställa att fastställda mål uppnås, att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att tillämpliga lagar, 
föreskrifter, riktlinjer efterlevs.  
 
Internkontrollplanen innehåller tre identifierade riskområden med plan för uppföljning. 
Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Insatser görs för att mäta förekomsten av 
den beskriva risken och åtgärder vidtas för att undvika att risken blir verklighet. 
En helårsuppföljning är nu gjord och presenteras för överförmyndarnämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Bilaga - Uppföljning intern kontrollplan ÖFN 2021  2022-03-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
Helena Maxon 
Administrativ chef 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edet kommun  
Orust kommun 
Tjörns kommun   
Stenungsunds kommun  
                                                                                            

120



 
 

Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2022-03-03

 
Helena Maxon 
 
 
Bilaga – Uppföljning intern kontrollplan ÖFN 2021 
 
  
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer 

inte att lida någon rättsförlust pga detta. 
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte 

huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider 
rättsförlust.   

3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka 
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av 
rättsförlust.  

4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen 
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig 
kostnad för kommun/skattebetalare.  

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 

 

 

 

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2022-03-03

Riskområde 
Risk och 
väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall Åtgärder 

Risk att det finns 
handlingar 
arkiverade som 
borde gallrats 
 
Riskvärde 
Risk: 4 
Väsentlighet: 3  
Totalt: 12 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 

Ny 
dokumenthanteringsplan  
med tillhörande 
plock/gallringslista. 
 
Rutiner framtagna för 
hur gallring ska göras 
vid avslut av ärenden  

Stickprov av 20 
arkiverade akter som 
är äldre än 3 år för att 
se om 
dokumenthanterings-
planen följs. 

Uppföljning 20 juli 
2021 
I femton av akterna 
har gallring ej 
påbörjats.  
I tre av akterna har 
gallring gjorts men ej 
helt korrekt 
I två av akterna har 
gallring skett helt 
enligt 
dokumenthanterings-
planen 

Ytterligare information 
och utbildning till 
arkivredogörare och 
övriga medarbetare.  
 
Förtydligande av 
plocklistan.  
 
Riskområdet bör vara 
med även 
nästkommande år. 

Risk att 
sekretessklassade 
uppgifter eller 
känsliga 
personuppgifter 
röjs/lämnas ut 
 
Riskvärde 
Risk: 3 
Väsentlighet: 2 
Totalt: 6 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 

Finns rutin om att 
känsliga 
personuppgifter inte får 
sändas via e-post. 
 
 
Tjänsteskrivelser som 
innehåller  
sekretessuppgifter  
trycks på rosa papper till 
de förtroendevalda. 

Stickprov av 20 sända 
e-postmeddelande för 
att se om de innehåller 
känsliga uppgifter. 
 
 
Kontroll på två 
sammanträden om alla 
rosa handlingar 
återlämnats. 

Uppföljning 20 juli 
2021; 
20 sända e-post svar 
på inkomna frågor till 
överförmyndarmailen 
har kontrollerats.  
18 av dessa innehöll 
inga sekretess eller 
känsliga uppgifter 
2 st vidarebefordrade 
till handläggare där 
person nr fanns med.  
 
Kontroll på ett 
ordinarie sammanträde 
och ett 
extrasammanträde 
under hösten 2021. 
Vid extra- 
sammanträdet är 
samtliga rosa 
inlämnade. Vid 
ordinarie är 6 av 8 rosa 
inlämnade och två av 
dessa lämnades i 
efterhand, vid 
nästkommande möte.   

Ytterligare 
utbildningsinsatser för 
att uppmärksamma på 
att  
även internt 
vidarebefordrade e-
post inte får innehålla 
känsliga uppgifter. 
 
 
 
 
Ytterligare 
informationsinsats till 
de förtroendevalda.  
 
Från och med 
sammanträde i mars 
2022 kommer det att  
bockas av vilka som 
har återlämnat. 
Återkoppling till de  
som inte lämnar in 
med information om 
att det ska inlämnas 
vid nästa 
sammanträde.  
 
Fortsätta som tidigare 
med att inte sända ut 
rosa handlingar till de 
som anmält förhinder. 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2022-03-03

Riskområde 
Risk och 
väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall Åtgärder 

Risk att 
personuppgifter 
inte behandlas i 
enlighet med 
dataskyddsföror
dningen (GDPR) 
 
Riskvärde 
Risk: 2 
Väsentlighet: 3 
Totalt: 6 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 
 

Överförmyndarnämnden 
är ytterst ansvariga för 
hur personuppgifter 
behandlas  
Enligt 
dataskyddsförordningen 
(EU 2016/679) ska en 
personuppgiftsansvarig 
tillhandahålla den 
registrerade viss 
information om 
personuppgiftsbehandlin
gar som sker under 
dennes ansvar.   
Idag hanterar 
verksamheten flertalet 
personuppgifter och har 
ett arbetssätt för att följa 
lagstiftningen 

Stickprovskontroll av 5 
(motsvarar drygt 10 % 
av blanketterna) 
blanketter med 
personuppgifter.   
Framgår det på 
blanketten var 
personen kan finna 
information om: 
• Ändamål med 

behandlingen 
• Rättslig grund för 

behandlingen  
• Vilka 

personuppgifter 
som behandlas  

• De registrerades 
rättigheter  

• Information om 
hur man klagar till 
tillsynsmyndighet  

Kontrollerat tre e-
tjänster, uttag spärrat 
konto, begäran om 
entledigande samt 
intresseanmälan.  
Samtliga dessa har 
information kring hur 
personuppgifter 
behandlas och orsak 
till att de behandlas.  
 
Kontroll av två 
utskrivbara blanketter, 
en för jämkning av 
ställföreträdarskap och 
en för ansökan om 
uttag från spärrat 
konto (gällande 
omyndig). På dessa 
blanketter saknades 
det information kring 
personuppgifts- 
behandling. Finns 
endast på hemsidan, ej 
på blanketterna. 

Uppdatera blanketter 
som är utskrivbara så 
att det står information 
på blanketten kring 
personuppgifts-
behandling, alternativt 
på en bilaga som 
skrivs ut automatiskt. 
Åtgärden ska 
genomföras under 
2022. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-06-08

  
 
 
 
 
§ 132 Dnr: KS 2022/492 
 
Anmälningsärende - Motion om triangelled, initierad av Alexandra 
Ward-Slotte (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om triangelled har inkommit från Alexandra Ward-
Slotte (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) har inkommit med en motion med förslag om att förvaltningen får 
i uppdrag att utreda sträckningen av en triangelled tillsammans med föreningsliv och 
markägare samt att Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter som anses 
lämpliga.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-12 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Informationsskrivelse Dnr KS 2022/492
2022-05-31

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Motion om triangelled, initierad av Alexandra Ward-Slotte (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om triangelled har inkommit från Alexandra Ward-
Slotte (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) har inkommit med en motion med förslag om att förvaltningen får 
i uppdrag att utreda sträckningen av en triangelled tillsammans med föreningsliv och 
markägare samt att Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter som anses 
lämpliga.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Katja Nikula (S)  
Ordförande i kommunfullmäktige   
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Motion 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

En friluftstriangel för hälsa och lokalturism 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

 
 

Stenungsund 12 maj 2022 
 
 
Bakgrund: 
 

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

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

Varför: 
Naturturismen i Sverige är på framväxt och under de senaste två åren 
har vi sett en explosionsartad ökning då fler valt att ”hemestra”. 
Stenungsunds östra delar har en rik natur som turister från hela 
Europa väljer att resa till. Moderaterna vill se en utveckling av dessa 
områden både för våra kommuninvånare och turister.  
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda sträckningen av en 
triangelled tillsammans med föreningsliv och markägare. 

• Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter 
som anses lämpliga. 
  

Moderaterna i Stenungsund 

 

Alexandra Ward-Slotte 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-06-08

  
 
 
 
 
§ 133 Dnr: KS 2022/547 
 
Anmälningsärende - Motion om Fritidspolitisk plan, initierad av 
Lisbeth Svensson (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om Fritidspolitisk plan har inkommit från Lisbeth 
Svensson (L). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) har inkommit med en motion med förslag om att Stenungsunds 
kommun tar fram en Fritidspolitisk plan, som samordnas med revidering av Kulturpolitisk 
plan och revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-30 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Informationsskrivelse Dnr KS 2022/547
2022-05-31

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Motion om Fritidspolitisk plan, initierad av Lisbeth Svensson (L)  

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om Fritidspolitisk plan har inkommit från Lisbeth 
Svensson (L). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) har inkommit med en motion med förslag om att Stenungsunds 
kommun tar fram en Fritidspolitisk plan, som samordnas med revidering av Kulturpolitisk 
plan och revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Katja Nikula (S)  
Ordförande i kommunfullmäktige   
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Till Kommunfullmäktige 
 

Motion om fritidspolitisk plan 
VI BEHÖVER EN TYDLIG FRITIDSPOLITIK I STENUNGSUND! 
 
Stenungsunds kommun behöver utveckla den politiska viljeinriktningen för fritidsverksamheten i kommunen.  

Med grund i vår Vision 2035 och Agenda 2030 mål 3 “God hälsa och välbefinnande – Säkerställa 
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar” föreslår vi att kommunens fritidspolitik 
utvecklas.   

Planen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för en aktiv och hälsofrämjande fritid i Stenungsund. Den bör 
beskriva den långsiktiga försörjningen av anläggningar och lokaler, och hur man ska arbeta med lokaler i  
den årliga budgetprocessen. Planen bör beskriva inriktningen för hur man samverkar med föreningar och 
andra aktörer som t ex tävlings- och evenemangsarrangörer.  

Den ska också beskriva hur man vill utveckla möjligheter, aktiviteter och gemenskap för Barn och Unga, och 
för Vuxna och Äldre. Hur kan kommunen långsiktigt och hållbart utveckla vandringsleder, grönområden för 
lek och välbefinnande, badplatser och mötesplatser.   

En beredning kan ta fram planen och ge en vision om hur fritidsverksamheten kan utvecklas framåt i tiden 
för att nå ambitiösa mål.  

Liberalernas föreslag är  

att kommunen tar fram en Fritidspolitiskt plan  

att planen samordnas med revidering av Kulturpolitisk plan 

att planen samordnas med revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag     
  

LIBERALERNA STENUNGSUND 
Stenungsund 2022-05-30 
 
 
 
Lisbeth Svensson 
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 Protokoll 
 Kommunala rådet för funktionshindrade           
                   2022-05-20 

  
 
 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
 
Sammanträdesdatum: 2022-05-20 
Tid: 10:00-12:10 
Plats: Skeppet 
 
Ledamöter 
Melisa Nilsson (S), ordförande 
Inga-Britt Johansson (Dems), vice ordförande 
Linda Bergsängel (SRF) 
Lisbeth Olofsson (PSO) 
Gunilla Johansson (REM) 
Bo Lindgren (DHR) 
Kay Lithander (Neuroförb) 
 
Ersättare 
Ulrika Myhr (SRF) 
Eva Mariya Arnesson (REM) 
Eva-Lena Skoog (Neuroförb) 
 
Övriga närvarande  
Anders Haag, verksamhetschef funktionshinder 
Olof Lundberg (S) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare 
 
 
………………………..                  ………………………………… 
Melisa Nilsson (S) Eva-Lena Skoog (Neuroförb) 
ordförande justerare 
 
 
Maja Liisa Odelius 
sekreterare 
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Ärende 
 
 
  
1 Mötets öppnande och upprop 

Ordförande hälsar alla välkomna och sekreterare förrättar upprop. 
 

 
 

  

2 Val av justerare 
Protokollet justeras fredag 27 maj. Eva-Lena Skoog (Neuroförbu) 
väljs till justerare. 
 

   

3 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Protokoll för sammanträdet 18 mars 2022 gås igenom. 
Protokollet har skickats ut till samtliga i funktionshinderrådet per 
mail och post. Ordförande frågor om det är det någon som har 
några frågor eller övrigt att lyfta gällande protokollet för 
föregående möte. Ingen har några frågor eller övrigt att lyfta. 
 

   

4 Information från funktionshinderverksamheten  
Verksamhetschef Anders Haag lämnar information om aktuellt 
inom funktionshinderverksamheten: 
 
Sommaren 2022  
Förra sommaren var det ont om personal. De som arbetade gjorde 
en god insats, men fick arbeta hårt. Därför fokuserar man just nu 
särskilt på att rekrytera personal inför sommaren, flera 
avtal/hanteringar är aktiverade för att det ska bli attraktivt att 
söka arbete inom funktionshinderverksamheten. 
Förutsättningarna för att möta rekryteringsbehovet är bättre än 
inför föregående sommar, men man har inte täckt 
personalbehovet helt än. Dock tror man att man kommer att 
lyckas med detta tills semesterperioden börjar. 
 
Nära vården 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg 
som kommer att prägla kommunens arbete tillsammans med 
vårdcentraler och region framåt. Omställningen syftar till att 
vården i högre grad ska organiseras och bedrivs med 
utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Det ska 
bli ett större fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser 
nära invånarna. 
 
Framtiden 
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 Söbacken 2, bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, planeras vara färdigt i juni 
2023.  
Detaljplan för boende i Jörlanda är under framtagande.  
 
 

5 Information om simhallen 
Anna Falck, enhetschef Idrott Anläggning, lämnar följande 
aktuell information om arenan och simhallen:  
 

• Nystart efter pandemin. 
• Stenungsundsmässan pågår just nu. 
• Visionsarbete för Stenungsunds arena – utifrån 

kommunens Vision 2035. 
• Tillgänglighet och öppettider - att ha öppet så mycket som 

möjligt och att arenan ska vara tillgänglig för så många 
målgrupper som möjligt. 

Funktionshinderrådet har under en längre tid diskuterat och haft 
synpunkter på simhallen. Funktionshinderrådet bestämde att till 
dagens sammanträde få besked om vad som kan åtgärdas med 
hänsyn till garantitiden och vad man har för plan gällande det 
som inte kan åtgärdas här och nu. 
 
Anna Falck informerar om garantitiden som löper ut i mars 2023. 
Garantitiden innebär att man ska vara försiktig med stora 
ändringar, eftersom leverantören då kan avsäga sig ansvaret. Ett 
exempel är bland annat att det är svårt att åtgärda 
omklädningsrum och golv.  
 
Funktionshinderrådet beslutar att föra till protokollet att de ej har 
fått utförligt svar på vad som kan åtgärdas med hänsyn till 
garantitiden och beslutar att få konkret information till 
sammanträdet 16 september. Man önskar få svar på vilka av 
följande brister som kan åtgärdas inom snar framtid, med hänsyn 
till garantitiden: 

- Nedslitet ledstråk. 
- Bänk vid duschen. 
- Vattenpölar på golvet i basun (dvs. vatten rinner inte bort 

som det ska). 
- Skyltprogram som fungerar även för synskadade. 
- Trångt i omklädningsrummen och att det saknas 

avskildhet. 
 
Övriga önskemål som funktionshinderrådet lyft vid 
tidigare tillfällen: 

- Ledare i rehab (även vattengympa rehab). 
- Möjlighet att ta med ledarhund in i simhallen. 
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6 Presentation av friluftssamordnare, Anna Jonson Sahlberg 
Anna Jonson Sahlberg är nytillträdd friluftssamordnare i 
Stenungsunds kommun och presenterar sig för rådet. 
Friluftssamordnarordnare berättar hur man arbetar med 
friluftslivet i Stenungsunds kommun, där tillgänglighet för alla är 
en viktig aspekt. Rådet och friluftssamordnare ska ha kontakt 
framöver gällande friluftsliv och tillgänglighet. 
 
 

   

7 Information från föreningarna representerade i 
funktionshinderrådet 
Laget runt om vad som är på gång. 
 
Inga-Britt Johansson (Dems) – Den 24 maj anordnar föreningen 
en bussresa på temat ”i Evert Taubes fotspår”. I övrigt planeras 
höstens föreläsningar för anhöriga.  
 
Bo Lindgren (DHR) – Föreningen ska gå på en föreställning med 
Ljungskilerevyn och anordna en sillunch innan midsommar. 
 
Kay Lithander (Neuroförb.) – Neuroförbundet Kaprifol firade 40-
årsjubileum på Åby travet i Mölndal 18 maj. I övrigt planeras 
utflykt till Glasets hus i Limmared och eventuellt teaterbesök till 
hösten. 
 
Ulrika Myhr och Linda Bergsängel (SRF) – Den 27 april firades 
ledarhundens dag inne i Stenungsund, med information till 
allmänheten om hur man ska uppträda när man möter en person 
med ledarhund. Vid Fregatten hade SRF och Kustmarkens 
Hundtjänst arrangerat en hinderbana för de synskadade och deras 
ledarhundar.  
 
Gunilla Johansson och Eva Mariya Arnesson (REM) – 
Föreningen är i full gång med sina studiecirklar i bland annat 
nålfiltning/tovning samt språk. Man har även haft caféträff i 
Mariagråden och fortsätter planerandet av utställning/minimässa 
för hjälpmedel. 
 
Lisbeth Olofsson (PSO) – Föreningen är mitt uppe i en 
omorganisation, vilket Lisbeth Olofsson även informerade om på 
rådets mötet 18 mars. Lokalavdelningen för Munkedal, 
Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, Orust och Tjörn (Muskot) ska 
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 slås ihop med Norra Älvsborgs lokalavdelning. 
 

8 Ordförandens information 
Ordförande Melisa Nilsson informerar om den fortsatta 
hanteringen av ärende gällande anhörigstöd, som initierades 
genom en inkommen skrivelse från Demensföreningen STO till 
kommunstyrelsen. Den 23 maj ska kommunstyrelsen fatta beslut i 
ärendet.  
 

   

9 Övriga frågor 
Linda Bergsängel och Ulrika Myhr (SRF) har till dagens möte 
skickat in lista på platser i Stenungsunds kommun där de har 
identifierat behov av förbättringsåtgärder.  
Förvaltningen har gått igenom SRF:s synpunkter och sekreterare 
lämnar återkoppling till rådet:  
 
Avsaknad av övergångsställe vid vårdcentralen i Stora Höga 
Trafikverket äger och förvaltar vägen. Eftersom Trafikverket är 
väghållare kan kommunen inte ombesörja ett övergångsställe. 
Vid förslag om åtgärder kontaktar man Trafikverket.    
 
Avsaknad av handtag på väggen, handikapptoaletten på 
Fregatten  
Behovet är framfört till ansvariga inom förvaltningen som 
undersöker detta närmare och ser över åtgärd. Sekreterare frågar 
vilken form av handtag som är önskvärt, rådet förtydligar att det 
är ett fastskruvat handtag på väggen som efterfrågas (ej ett sådan 
som fälls ned bredvid toalettstolen). Sekreterare återkopplar detta 
till förvaltningen samt att tröskeln in till Stenungesalen är lätt att 
snubbla på.  
 
Avsaknad av övergångsställe vid Willys  
Strandvägen är en kommunal väg. Behovet är framfört till 
ansvariga inom förvaltningen som undersöker detta närmare och 
ser över eventuell åtgärd.  
 
Avsaknad av uppmärkning, breda svängda trappan vid Tonys 
samt avsaknad av räcke på ena sidan av lilla bron, Sandbergs 
plats 
Citycon äger och förvaltar marken. Sekreterare ser till att Linda 
Bergsängel och Ulrika Myhr får kontaktuppgifter till Citycon, så 
att SRF kan kontakta dem. 

   

153



 

 Protokoll 
 Kommunala rådet för funktionshindrade           
                   2022-05-20 

  
 
 
Ledstråket på baksidan, som börjar och slutar mitt i ingenstans. 
Avsaknad av ledstråk på framsidan av torget 
Framsidan av torget är Citycons mark. Men arbete görs nu från 
Harrys fram till den nylagda delen, vilket är ett samarbete mellan 
Citycon och kommunen.  
 
Längs med kommunhuset borde det vara räcke vid gästhamnen. 
Nedanför kommunhuset vid den stora öppna ytan borde det 
vara räfflor längst framme vid bryggan 
Behovet är framfört till ansvariga inom förvaltningen som 
undersöker detta närmare och ser över åtgärd.  
 

10 Mötets avslutande 
 
Nästa möte för funktionshinderråddet är 16 september. Trevlig 
sommar! 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                           www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

Göteborg 2022-06-21 

Pressmeddelande till  
Kommunalförbunden för distribution till kommunerna  
Övriga samarbetsparter och kontaktpersoner 
 

Erik Lindskog – ny Direktör för VästKom 
 

VästKoms styrelse utsåg vid styrelsemötet den 21 juni 2022 Erik Lindskog till ny Direktör för VästKom.  

Erik kommer närmast från Kungälv kommun där han har arbetat sedan 2016 med olika uppdrag, senast i rollen 
som Administrativ chef. Han har bland annat mångårig erfarenhet som Stadsjurist i Göteborg Stad och som 
advokat. 

- Jag är mycket glad att vi har lyckats rekrytera Erik Lindskog till tjänsten som ny Direktör för VästKom. Eriks 
erfarenheter från den kommunala sektorn och hans juridiska kompetens tillsammans med ett bra ledarskap 
kommer att vara en viktig tillgång i utveckling av samarbetet mellan kommuner och med Västra 
Götalandsregionen, säger Axel Josefson (M), ordförande i VästKoms styrelse.  

 

 

Erik brinner för att utveckla kommunal verksamhet i samspel med politik, profession och samhälle. 

- Det känns roligt och spännande att tillsammans med medarbetarna på VästKom få gripa sig an välfärdens 
utmaningar i Västra Götaland. De är stora, men genom regionövergripande samverkan finns förutsättningar att 
kunna möta dem enat och på ett framgångsrikt sätt, säger Erik Lindskog. 

Erik tillträder tjänsten som Direktör för VästKom den 1 september 2022. 

Vi hälsar Erik välkommen till VästKom! 
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Sammanträdestider 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 12 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-05-18, Diarienummer: 2022-00143 

Datum: åååå-mm-dd  

Sammanträdestider och plats för 
förbundsstyrelsens möten år 
2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att styrelsens sammanträden under år 2023 

äger rum och förläggs enligt följande: 

• Torsdag-fredag den 9-10 februari (v 6) Överlämnandekonferens 

• Fredag den 24 mars (v 12) DISTANS via Teams 

• Fredag den 12 maj (v 19) i Mölndals kommun  

• Tisdag den 13 juni (v 24) i Göteborg  

• Fredag den 29 september (v 38) DISTANS via Teams 

• Fredag den 20 oktober (v 42) Strategidag 

• Fredag den 24 november (v 47) i Ale kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsens sammanträden har under många år förlagts till 

medlemskommunerna. Ett av skälen till detta är att kommunernas styrelser 

ska ha möjlighet att tillsammans med förbundsstyrelsen delta i en regional 

dialog kring aktuella utvecklingsfrågor.  

 Under 2021 konstaterade förbundsstyrelsen att det efter pandemin, då 

många möten har ägt rum med möjlighet att delta på distans, att ett antal 

möten per mandatperiod även fortsättningsvis bör kunna genomföras med 

möjlighet till distansdeltagande för att såväl spara såväl tid för ledamöter som 

gynna miljön i form av uteblivna resor. Samtidigt konstaterades att det är av 

fortsatt värde att ett antal möten per mandatperiod äger rum fysiskt och att 

medlemskommunerna får möjlighet att stå som värd för förbundsstyrelsen och 

informera om sin verksamhet.  

Enligt Kommunallagen bestämmer nämnderna tid och plats för sina 

sammanträden. Ledamöter i förbundsstyrelsen får enligt Kl delta i 

förbundsstyrelsens sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 

GR:s förbundsfullmäktige har fattat ett sådant beslut, vilket framgår av 

styrelsens reglemente. Enligt reglementet får förbundsstyrelsen, om särskilda 

skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 

distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i 

realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 

och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
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Sammanträdestider  2 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 12 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-05-18, Diarienummer: 2022-00143 

Datum: åååå-mm-dd  

 

  

 

närvarande vid styrelsens sammanträde. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans vid det enskilda mötet. (5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl.)  

Med ovanstående som utgångspunkt innebär föreliggande förslag till upplägg 

på styrelsemötena 2023 att ett antal möten genomförs fysiskt och ett antal med 

distansdeltagande. Sammanträdena som genomförs med distansdeltagande 

äger rum på GR med representanter fysiskt på plats från presidium och 

sekretariat.   

Inriktningen är samtidigt att varje medlemskommun bör ges möjlighet till ett 

besök från förbundsstyrelsen per mandatperiod.   

Föreliggande förslag till sammanträdestider för 2023 har stämts av mot 

beslutade sammanträdestider för styrelsen och beredningarna för SKR 

(Sveriges Kommuner och Regioner).   

Beslutsunderlag 

Tidplan för presidium, förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige 2023. 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Tidplan för förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, presidium/AU, beredningsgrupper samt strategiska nätverk 

2023 

 Förbundsledningen, Gunnel Rydberg, 2022-05-23 

DATUM Beredningsgrupperna 

 

Presidiet /Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Förbunds-

fullmäktige 

Kommunchefer 

och strategiska 

nätverk 

2023-01-03    Fullmäktige 

sammanträder 

 

Vecka 2-3 Beredningsgrupperna 

sammanträder 

     

2023-01-12  Deadline utskick presidiet    

2023-01-23  Presidiet sammanträder kl. 15-17    

2023-01-31   Utskick styrelsen   

2023-02-03     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

2023-02-09,10   Styrelsen sammanträder 

ÖVERLÄMNANDEKONFERENS 

  

Vecka 7-8 Beredningsgrupperna 

sammanträder 

    

2023-02-23  Deadline utskick presidiet    

2023-03-03     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

2023-03-06  Presidiet sammanträder kl. 15-17    

2023-03-14   Utskick styrelsen   

2023-03-24   Styrelsen sammanträder 

DISTANS 
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Tidplan för förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, presidium/AU, beredningsgrupper samt strategiska nätverk 2023 

 

DATUM Beredningsgrupperna 

 

Presidiet /Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Förbunds-

fullmäktige 

Kommunchefer 

och strategiska 

nätverk 

Vecka 14-15 Beredningsgrupperna 

sammanträder 

    

2023-04-13  Deadline utskick presidiet    

2023-04-21     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

2023-04-24  Presidiet sammanträder kl. 15-17    

2023-05-02   Utskick styrelsen   

2023-05-12   Styrelsen sammanträder i 

Mölndal 

  

Vecka 19-20 Beredningsgrupperna 

sammanträder 

    

2023-05-17  Deadline utskick presidiet    

2023-05-26     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

2023-05-29  Presidiet sammanträder kl. 15-17    

2023-06-01   Utskick styrelsen   

2023-06-01    Utskick 

fullmäktige 

 

2023-06-13   Styrelsen sammanträder i 

Göteborg 
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Tidplan för förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, presidium/AU, beredningsgrupper samt strategiska nätverk 2023 

 

DATUM Beredningsgrupperna 

 

Presidiet /Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Förbunds-

fullmäktige 

Kommunchefer 

och strategiska 

nätverk 

2023-06-13    Fullmäktige 

sammanträder 

 

2023-06-15,16    

 

 Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

Vecka 34-35 Beredningsgrupperna 

sammanträder 

    

2023-08-31  Deadline utskick presidiet    

2023-09-08     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

2023-09-11  Presidiet sammanträder kl. 15-17    

2023-09-19   Utskick styrelsen   

Vecka 37-38 Beredningsgrupperna 

sammanträder 

    

2023-09-21  Deadline utskick presidiet    

2023-09-29   Styrelsen sammanträder 

DISTANS 

  

2023-10-02  Presidiet sammanträder kl. 15-17    

2023-10-10   Utskick styrelsen   

2023-10-13     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 
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Tidplan för förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, presidium/AU, beredningsgrupper samt strategiska nätverk 2023 

 

DATUM Beredningsgrupperna 

 

Presidiet /Arbetsutskottet Förbundsstyrelsen Förbunds-

fullmäktige 

Kommunchefer 

och strategiska 

nätverk 

2023-10-20   Styrelsen sammanträder  

STRATEGIDAG 

  

Vecka 42-43 Beredningsgrupperna 

sammanträder 

    

2023-10-26  Deadline utskick presidiet    

2023-11-06  Presidiet sammanträder kl. 15-17    

2023-11-9,10     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

2023-11-14   Utskick styrelsen   

2023-11-24   Styrelsen sammanträder i Ale   

2023-11-30    Utskick 

fullmäktige 

 

2023-12-08     Möte med 

kommunchefer och 

strategiska nätverk 

2023-12-12    Fullmäktige 

sammanträder 
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Protokoll 2022-06-08  

Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 8 juni 

2022, kl 14:10-16:00 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 
 
 
 
 
 
Närvarande ordinarie ledamöter 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
 Lennart Svensson  L 
 Kjell Stahre ST 
 Mats Gjertz  M 
ersätter Jesper Lundblad Sanida Okanovic S 

 
Närvarande ersättare 

 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Anna-Karin Vernberg M 

 
Närvarande tjänstemän 

VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Lennart Svensson som justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Föregående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.  
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§ 4. VD har ordet  

Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 

Antal tillbud: 1 st. Antal olycksfall: 0 st. 

Sjuktal tom 2022-04-30 

Andel sjukfrånvaro: 4,55 %. Frånvarotimmar: 216 timmar. 

Producerad energi tom mars 
Abonnerad effekt                43 802 kW                      
Antal anläggningar              1 418 st 
Producerad energi              51 605 MWh 
Restvärme                            91,2 % 

Tärngatan - A-Hus 
A-hus bygger 7 villor på Tärngatan i Strandnorum.  4 anslutningar är klara och resterande anslutningar 
sker efter semestern.  
 

Vd informerar 
• Anslutning – 3 st förtätnings villor är klara. 

• Munkeröd 1:12- kvartersmark på 13 ha ska bebyggas för industri, kontor och lager.  

• Ledningsutbyggnad Ucklumsvägen- Stamledning har förlängts med ca 100 m. 

•  Ucklumsvägen 8 – Lastbilstvätten är ansluten och ska driftsättas i oktober.  

• Hallernaskolan-Ny högstadieskola (7–9) byggs i Hallerna. Inkoppling sker efter sommaren och 
skolan skall vara klar 2023. 

• Stenungsundshem Hasselhöjden- förhandling pågår. 

• Upphandling inom mark och schaktarbeten pågår. 

 

Solcellspark 
Stenungsunds Energi har fått i uppdrag av våra ägare att utreda möjligheter för byggnation av solcellspark. 
Har fått godkänt av mark och exploatering att fortsätta. Informerar om olika områden som kan vara 
aktuella. 

1. Svenshögen- Stenungsundshem AB 21 000 m2 
2. Kullen 1 – Kommunal mark 25 000 m2 
3. Kullen 2 – Kommunal mark 36 000 m2 
4. Jörlanda Kyrkeby- Kommunal mark 60 000 m2 

 
Vd redovisar olika lösningar på solcellsparker och nästa steg är att bjuda in projektörer och få fram en 
kalkyl. 
 
 

§ 5. Ekonomi 

Resultatuppföljning tom april redovisades och visar ett negativ resultat på -192 tkr. Underskottet beror på 
kraftigt ökade kostnader för biogas. Gaspriset har ökat 400 % sen budgeten fastställdes. Detta har 
sammanfallit med industriernas underhållsstopp som innebär ökad förbrukning av gas för vår del. 
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§ 6. Påskrift Årsrapport Energimarknadsinspektionen  

Styrelsen blev informerade om att Årsrapporten till Energi marknadsinspektionen skrivs på digitalt efter 
styrelsemötet.  

§ 7 Stora Höga 
 

Vd informerar om ledningen till Stora Höga. Analysen av de geotekniska undersökningarna är klara och 
visar på 2 st problemområden där det kan bli svårt att komma förbi med vår ledning. Det är bla mycket 
berg och norr om driftvärnsgården är det rasrisk.  Arbetet pågår med att finna ny ledningsträckning. 

Tidplanen är: Att i september ha ett avstämningsmöte med kommunen, diskutera projektet och olika 
samarbeten. I oktober räknar vi med att WSP fått fram ett förfrågningsunderlag till aktörer för kostnader, 
innan upphandling och beslut kan tas. 

§ 8 Prismodellen 

VD informerar om ny prismodell då den gamla är förlegad. Den nya prismodellen heter effektsignatur och 
målsättningen med ny prismodell är: 

• att kunden får en mer rättvis och kostnadsriktig prissättning 

• att kundens fjärrvärmekostnader baseras på verkligt behov och fjärrvärmeanvändning 

Tidplan: 

1. Beslut –                             September 
2. Pressmeddelande-          September 
3. Kundinformation-            Oktober 
4. Start-                                  Januari 

 

§ 9 Övrigt  

Ordförande informerar om ägardialog den 13 juni. 

§ . Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avklarat 

 

Justeras  Protokollförare 

   

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 
 

  

Lennart Svensson   
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Protokoll nr 3. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Onsdagen den 8 juni 2022, kl 

14:00-14:10 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
Vice ordförande Lennart Svensson L 
 Kjell Stahre ST 
 Mats Gjertz M 
Ersätter Jesper Lundblad Sanida Okanovic S 

 
Närvarande ersättare 

 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Anna-Karin Vernberg M 

 
Närvarande tjänstemän 

VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 

 

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Lennart Svensson valdes till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Ekonomi 

Resultatet redovisades t o m april följer enligt plan.  
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§ 5 Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp 

§ 6 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

 

 

 

Justeras  Protokollförare 

 

 

  

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 

 

  

Lennart Svensson   
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  

              2022-06-17 kl. 08.30-12.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande (via länk)  

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Lennart Svensson 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

 

 Håkan Hermansson Suppleant  

  

 

 

  

    

    

Övriga Andreas Bergstrand 

Thomas Dahl 

Anders Rollings 

Svante Lahti 

Lennart Skoglund 

Tillförordnad VD 

Projektchef 

Marknadschef 

Tillträdande VD 

Personalrepresentant 

 

    

    

    

Delges Ingela Lovehammer 

Claes Olsson 

Torbjörn Spaak 

Krister Persson 

Suppleant 

Suppleant 

Suppleant 

Suppleant 

 

    

    

    

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 22 juni 2022.  

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade att: 
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- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 4. Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      fastställa dagordningen. 

 

§5. Utvärdering av styrelsearbetet 

Punkten tar sin utgångspunkt i styrelsens arbetsordning. Ordförande Jan Rudén 

inledde punkten och lämnade därefter ordet fritt. Lennart Svensson tycker att 

styrelsearbetet fungerar bra, men att ekonomirapporteringen behöver fungera på 

ett bättre och tydligare sätt. Styrelsen önskar att få en tydligare periodisk 

översikt över bolagets ekonomiska ställning. Det är även av vikt att 

rapporteringen sker i god tid inför styrelsemöten. Styrelsen är nöjda med VD-

rapporterna. En diskussion kommer att föras på kommande presidiemöten om 

att rapporterna som avläggs på styrelsemötena kan klumpas ihop för att frigöra 

tid för föredragande på bolaget.  

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 

 

§6. Planering Styrelsens strategidag den 5 oktober  

Styrelsen diskuterade kring upplägg för den planerade strategidagen den 5 

oktober. Ett antal frågor kommer att tas upp till diskussion under strategidagen.  

En swot-analys ska genomföras kopplad till de strategiska frågorna. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- Föredra åt ledningen att återkomma med ett program för strategidagen 

utifrån diskussionen på dagens styrelsemöte. 

- notera informationen till protokollet. 

 

 

§7. Budgetförutsättningar  

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 
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§8. VD-rapport 

Rapporten föredrogs av Andreas Bergstrand. 

   

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 

 

§9. Info Ekonomi 

Ärendet föredrogs an Andreas Bergstrand. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- en löpande rapport över utvecklingen av underhållskostnaderna ska 

lämnas till styrelsen fram till nästa styrelsemöte. 

- administrativa kostnader skall särredovisas per post. 

- notera informationen till protokollet.    

  

 

§10. Info marknad/uthyrning 

Punkten föredrogs av Anders Rollings. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 

 

§11. Info Förvaltning 

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med arbetet med planering av 

installation av publika laddstolpar på Fregattens parkering. 

- notera informationen till protokollet. 

 

 

§12. Info Projekt 

Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- notera informationen till protokollet.  

 

§13 Övriga frågor 

En översyn samt redovisning av kösituationen redovisas på nästa möte. 
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§15 Mötet avslutades 

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Anders Rollings 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare:  ………………………… 

  Lennart Svensson 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: Mo+zx2Sk77TM1qsBr2Et5g

ANDERS ROLLINGS

2022-06-29 13:52

Serienummer: gjr5DdroPWP1BePyxqptWQ

LENNART SVENSSON

2022-06-29 14:03
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JAN RUDÉN

2022-07-04 11:42

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
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från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
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Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
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Detta dokument
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Medlemskommunernas val till Göteborgsregionen (GR) för mandatperioden 2023-2026    1 (6) 

 

   

Tjänsteskrivelse 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Förbundsledningen 

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare  

2022-06-21 

Inför medlemskommunernas val 
till Göteborgsregionen (GR) för 
mandatperioden 2023-2026 

Inför mandatperioden 2023-2026 ska GR:s medlemskommuner 

förrätta val till GR:s förbundsfullmäktige samt nominera ledamöter 

till förbundsstyrelsen och dess politiska beredningsgrupper.  

1. Val till förbundsfullmäktige 

Ledamöter i medlemskommunernas nyvalda fullmäktigeförsamlingar ska vid 

det första sammanträdet efter valet under hösten 2022 förrätta val till 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige.   

 

Enligt GR:s förbundsordning (§ 4) ska varje medlemskommun utse en ledamot 

och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden 

vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas (se bilaga 2) – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare. Antalet 

ledamöter utsedda av Göteborgs kommun begränsas till samma antal som 

utses av övriga medlemskommuner tillsammans, ökat med en. Antalet 

ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter.  

 

Det antal ledamöter och ersättare som respektive medlemskommun ska utse 

till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2019-2022 framgår av tabell 

1 nedan.  

 

De valda ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i 

första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra 

hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i 

den ordning de har blivit valda. En ersättare i förbundsfullmäktige kan aldrig 

tjänstgöra istället för ledamot från annan kommun än den ersättaren kommer 

ifrån. 

 

De nyvalda förbundsfullmäktige sammanträder för första gången tisdagen den 

3 januari 2023, kl. 18.00 för att förrätta erforderliga val för mandatperioden.  

 

Det är angeläget att besked om de förrättade valen i kommunernas fullmäktige 

med namn och adressuppgifter på de nyvalda fullmäktigeledamöterna och 

ersättarna senast 30 november insänds till GR - 

gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se 
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Medlemskommunernas val till Göteborgsregionen (GR) för mandatperioden 2023-2026    2 (6) 

Tjänsteskrivelse 

 Göteborgsregionens kommunalförbund, Förbundsledningen 

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare  

2022-06-21 

 

   

 

2. Nomineringar till förbundsstyrelsens politiska 

beredningsgrupper 

Nytt efter valet 2022, enligt den reviderade politiska organisation som 

förbundsfullmäktige fattat beslut om, är att medlemskommunerna även ska 

nominera representanter till GR:s tre politiska beredningsgrupper: 

Beredningsgruppen för arbetsmarknad, beredningsgruppen för miljö och 

samhällsbyggnad och beredningsgruppen för social välfärd.  

Beredningsgrupperna arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. De har bland 

annat till uppgift att bereda ärenden till förbundsstyrelsen, omvärldsbevaka 

inom sitt sakområde, ta egna initiativ och lämna förslag till förbundsstyrelsen. 

• Beredningsgruppen för arbetsmarknad ska bereda och bevaka 

frågor relaterat till kommunernas samverkan inom 

arbetsmarknadsområdet. Arbetsmarknadspolitiken är en nationell 

angelägenhet och staten har ansvaret. Men politiken behöver en lokal 

anpassning och förankring. 

• Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad ska bereda 

och bevaka frågor relaterat till fysisk planering, infrastruktur samt 

klimat och miljö. Beredningsgruppen ska även utgöra delregionalt 

kollektivtrafikråd (DKR) för Göteborgsregionen. 

• Beredningsgruppen för social välfärd ska bereda och bevaka 

frågor inom social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional 

nivå. Häri ingår samarbete inom Västkom samt dialog med relevanta 

vårdsamverkansorganisationer och inom samverkansstrukturer med 

Västra Götalandsregionen. 

 

15 ledamöter i varje beredningsgrupp nomineras av kommunerna, utifrån 

valresultatet i respektive kommun. Till respektive beredningsgrupp nominerar 

Göteborg tre ledamöter och övriga medlemskommuner en ledamot vardera. 

Varje kommun avgör från vilka partier dessa representanter ska hämtas. Se 

bilaga 1 nedan.  

 

Ledamöterna ska, för att säkra kommunal förankring och möjliggöra 

relevanta inspel från kommunen till beredningsgruppen, utgöras av 

representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Det 

innebär att:  

• till beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad utses i första 

hand personer ur samhällsbyggnadsnämnd eller motsvarande, 

alternativt kommunstyrelsen.  

• till beredningsgruppen för social välfärd utses i första hand personer ur 

socialnämnd eller motsvarande, alternativt kommunstyrelsen  
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• till beredningsgruppen för arbetsmarknad utses i första hand personer 

ur nämnd som hanterar arbetsmarknadsfrågor, alternativt 

kommunstyrelsen.  

 

Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla beredningsgruppens arbete till 

och förankra det i hemkommunen samt föra in kommunala frågor med 

regionalt perspektiv till beredningsgruppen. 

 

GR:s valberedning har uppdraget att vid behov komplettera 

beredningsgrupperna med nomineringar från de partier som finns 

representerade i förbundsstyrelsen men som inte fått en plats utifrån 

kommunernas nomineringar. Antalet ledamöter i beredningsgrupperna kan 

därmed bli fler än 15.   

 

Valberedningen har även uppdraget att nominera beredningsgruppernas 

presidier, ordförande och vice ordförande, utifrån de samlade nomineringar 

som kommit in från kommun eller parti till den aktuella beredningsgruppen. 

 

Beredningsgrupperna samt deras presidier väljs av förbundsstyrelsen vid 

styrelsens första sammanträde 2023.    

 

Det är angeläget att besked om kommunernas nomineringar med namn och 

adressuppgifter på beredningsgruppsledamöterna senast 30 november insänds 

till GR – gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se 

3. Val till förbundsstyrelsen 

Kommunerna ska även nominera en person från kommunstyrelsen – 

oppositionsråd eller motsvarande – som tillsammans med kommunstyrelsens 

ordförande ska ingå i förbundsstyrelsen.   

Även denna nominering ska vara GR tillhanda senast 30 november.  

Beslutsunderlag 

Tabell 1 – Val till förbundsfullmäktige 2023-2026 

Bilaga 1 – Val till beredningsgrupperna 2023-2026 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Tabell 1. Val till förbundsfullmäktige 2023-2026 
    

Kommun Folkmängd 

2021-12-31 

Antal 

ledamöter  

1 + 1 per   

20 000 

inv 

Antal 

ersättare 

  

Ale 32 148 2 2 

    

Alingsås 41 853 3 3 

    

Göteborg 587 549 30 30 

    

Härryda 39 006 2 2 

    

Kungsbacka 85 301 5 5 

    

Kungälv 48 271 3 3 

    

Lerum 43 399 3 3 

    

Lilla Edet 14 509 1 1 

    

Mölndal 69 943 4 4 

    

Partille 39 529 2 2 

    

Stenungsund 27 556 2 2 

    

Tjörn 16 312 1 1 

    

Öckerö 12 902 1 1 

    

Summa 1 058 278 59 59 
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Bilaga 1. Kommunernas nomineringar till 

beredningsgrupperna 

 

Styrgruppen för arbetsmarknad 

 Namn Parti Kommunal nämnd där 
personen är representerad 

Ale    

Alingsås    

Göteborg    

Göteborg    

Göteborg    

Härryda    

Kungsbacka    

Kungälv    

Lerum    

Lilla Edet    

Mölndal    

Stenungsund    

Tjörn    

Öckerö    

 
 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

 Namn Parti Kommunal nämnd där 
personen är representerad 

Ale    

Alingsås    

Göteborg    

Göteborg    

Göteborg    

Härryda    

Kungsbacka    

Kungälv    

Lerum    

Lilla Edet    

Mölndal    

Stenungsund    

Tjörn    

Öckerö    
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Styrgruppen för social välfärd 

 Namn Parti Kommunal nämnd där 
personen är representerad 

Ale    

Alingsås    

Göteborg    

Göteborg    

Göteborg    

Härryda    

Kungsbacka    

Kungälv    

Lerum    

Lilla Edet    

Mölndal    

Stenungsund    

Tjörn    

Öckerö    
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 
Regionfullmäktige 
Kommundirektörer 
Regiondirektörer 

 

Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Regioner 
för perioden 2023-2027 
Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och regionfullmäktige ska under 
november och december 2022 välja ombud till Sveriges Kommuner och Regioners 
kongress för perioden 2023-2027. 

Valet av kongressombud och ersättare ska ske i för kommuner och regioner 
gemensamma länsvisa valkretsar och förrättas av det nyvalda fullmäktiges ledamöter.  

SKR:s valnämnd har fastställt den länsvisa ombudsfördelningen (i förhållande till 
deras folkmängd 31 december 2021) samt anvisningar för ombudsvalets 
genomförande (bifogas). Ombudsfördelningen framgår av bilaga 1 till anvisningarna. 

Ombudsvalet ska ske i anslutning till ett fullmäktigemöte, helst i november men 
senast i december 2022. Valnämnden ber varje kommun och region att utse en 
kontaktperson som förmedlande länk inför ombudsvalet. Förbundet behöver uppgift 
om kontaktperson snarast, dock senast 31 maj 2022. Du anmäler uppgift om 
kontaktperson via särskild länk i e-postmeddelande skickat till respektive medlem 20 
april 2022. Samtidigt meddelas när ombudsval kommer att äga rum i respektive 
kommun/region.  

De politiska partierna har också ett betydande ansvar för ombudsvalets genomförande. 
Partierna förutsätts ansvara för nomineringsprocessen och att valsedlar upprättas. 
Valsedlarna beräknas skickas till respektive kontaktperson hos SKR:s medlemmar i 
vecka 42-43. 

De nyvalda ombuden samlas till valkongress 21 mars 2023. Valkongressen genomförs 
samordnat med förbundets ordförandedag och äger rum i Stockholm. 

Valnämnden för Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Gunnar Lidell 
Ordförande 

187

mailto:info@skl.se


Stora Höga Ridklubb - vårt behov av mer mark till hagar 

1. Bakgrund till denna skrivelse 

Stora Höga Ridklubb är i stort behov av stöd från Stenungssunds kommun för att säkra betesmark 
i närområdet till vår anläggning och på detta sätt säkra föreningens överlevnad. Vi är i behov av 6 
hektar mark i direkt anslutning till anläggningen samt ytterligare 10 hektar inom rimligt avstånd 
från anläggningen. I denna skrivelse finns mer information om vilka behov vi har för vår förening 
samt vilka förväntningar vi har på Stenungsunds kommun, en viktig del här är att det 
investeringsbidrag som föreningar kan ansöka om hos kommunen är inte tillgängligt för Stora 
Höga Ridklubb eftersom anläggningen inte är kommunägd utan ägs av den ideella föreningen. 

2. Föreningen 
Stora Höga ridklubb är en aktiv ideell förening som de senaste åren har växt till att bli 
Stenungsunds kommuns största ridsportförening för barn och unga sett till antal aktiva i idrotten 
2020 och antal deltagartillfällen 2021. Sett till antal deltagartillfällen 2021 är föreningen bland 
kommunens största föreningar för barn och unga (7:de)  samt funktionshindrade (3:de).1 Vi har 
340 medlemmar varav 262 är barn och ungdomar. Att föreningen ligger i en mycket expansiv del 
av kommunen har gjort avtryck på intresset för föreningens verksamhet. Ridlektioner, tävlingar 
och ridskolans funktion som fritidsgård är en bas i föreningens verksamhet och därutöver bedrivs 
riktade projekt och verksamhet för barn, ungdomar, nyanlända, funktionshindrade och människor 
utanför arbetsmarknaden.  

2.1 Föreningens ekonomi och ägarförhållanden  
Föreningen Stora Höga Ridklubb äger sin anläggning och har de senaste 10 åren haft en 
självbärande verksamhet, positiva resultat och gjort flera nya investeringar i anläggningen. 
Föreningen har själv en bra buffert för framtida investeringar och föreningens anläggning är 
värderad till 6,5 MSEK (2021). Flera externa finansiärer som förbund, fonder och stiftelser har 
under åren investerat i vår verksamhet och vi kommer att söka sådan finansiering även i 
framtiden.  

Stenungsunds kommun har varit en viktig part i att skapa en trygg, säker och 
verksamhetsanpassad anläggning genom att gå i borgen för våra lån till nytt stall (2002) och 
paddock (2013) samt via löpande aktivitets- och anläggningsbidrag. Föreningen har i övrigt 
finansierat verksamheten samt amortering av lån på egen hand utan riktade bidrag från 
kommunen.  

Svenska Ridsportförbundet beskriver att det så gott som alltid är mindre förmånligt att som 
förening själv äga anläggningen.2 Stora Höga Ridklubb har dock för avsikt att fortsätta att äga sin 
anläggning men gällande ny betesmark och andra investeringar som kommunen kan hjälpa oss 
med är föreningen öppen för dialog kring olika former av ägande och arrende om det hjälper oss 
att fortsätta driva vår verksamhet på ett hållbart och säkert sätt för våra hästar, personal och 
medlemmar. 

 
1 Aktiva i idrott 2020 och LOK-stödsberättigade aktiviteter 2021, statistik RF 
2 Svenska ridsportförbundet, Driva ridskola, 2012. s65 
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2.2 Föreningen saknar hagmark och konkurrensen om mark ökar 
Stora Höga Ridklubb ligger enligt kommunens förslag på översiktsplan 2020 nära flera nya 
verksamhets-, handels- och bostadsområden.  

Konkurrensen om mark i området ökar när både efterfrågan på tomtmark och verksamhetsmark 
ökar. Mark som föreningen tidigare har hyrt till hagar har styckats av till tomter. Kommande 
generationsskifte på gårdar som arrenderar eller lånar ut mark till föreningen kan påverka 
tillgängligheten till hagmark i direkt anslutning till anläggningen samt till bete på 
sommarhalvåret.  

Med för lite mark finns risk att beläggningen av hästar på betesmarken blir för stor. Det kan 
medföra skador på växttäcket så att marken inte kan ta upp de näringsämnen som finns i gödsel 
och urin. Det leder till växtnäringsförluster och risk för att grund- och ytvatten förorenas.3  

I teorin skulle vi kunna hårdgöra all markyta föreningen äger och göra rasthagar enligt 
lagstadgade mått men i så fall skulle vi inte ha några gräshagar kvar på föreningens mark vilket 
inte är i linje med den goda hästhållning vi står för och lär ut. 

Att bostadsbebyggelsen utvecklas i tidigare lantliga miljöer är vanligt i hela Sverige och det kan 
skapa problem via störningar som lukt, flugor, damm och allergiska reaktioner.4 Den ökade 
hästtätheten i Stora Höga i takt med ökad inflyttning har de senaste åren blivit tydlig bland annat 
genom föreningen Säkra ridvägar i Stora Höga. De informerar och samverkar med boende och 
markägare i området för att skapa dialog och förebygga konflikter när hästar rider i anslutning till 
bostadsområden och i natur som människor nyttjar till friluftsliv. Samt för att skapa trygghet 
kring den ökade trafiksituationen.  

3. Behov av mer mark i anslutning till föreningen 
Vi ser stora möjligheter för Stora Höga Ridklubb att fortsätta vara en positiv kraft i 
lokalsamhället och för att säkerställa och utveckla denna position behöver vi tillgång till mer 
mark i anslutning av ridklubben. Om vi inte får hjälp med det klarar vi inte att driva den 
verksamhet vi har idag. Det finns en stor brist på mark och betesmark i takt med ökad 
exploatering i området samtidigt som föreningen växer ur sina lokaler när kraven ökar på 
miljöanpassning och djurhållning.  

Föreningen äger idag ca 6 hektar mark och är i behov av minst 6 hektar till i direkt anslutning till 
anläggningen samt ytterligare ca 10 hektar för sommarbete (totalt behov är ca 1-2 hektar per 
häst). 

Idag hyr och arrenderar vi betesmark, både invid vår anläggningen men också längre bort, men 
det är svårt att få långa skriftliga kontrakt vilket gör det väldigt osäkert över tid. Marken som hyrs 
längre bort kan vi endast använda till sommarbete eftersom det ligger en bit från anläggningen. 
Även om vi inte kan få all mark för sommarbete i närområdet så behöver vi mer mark nära 
anläggningen för att ha möjlighet att låta hästarna gå ute på bete även när vi har 
lektionsverksamhet under vår och höst.  

 
3 HNS, Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. s 52 
4 HNS, Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. s 70 
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Vi måste: 
- Säkerställa tillgången till mer mark som kan användas som betesmark, behovet är ytterligare 

6-8 hektar i direkt anslutning till anläggningen samt ytterligare 10 hektar inom rimligt avstånd 
och som kan användas som sommarbete.  

- Utöka ytan på våra rasthagar eftersom reglerna för storlek på rasthage per häst förväntas 
ändras ytterligare inom snar framtid. 

- Mark för anläggning av lösdrift av hästar. Vi har idag 5 ponnier som står i spilta och idag är 
det förbjudet att bygga spiltor vid ny/ombyggnation så på sikt kommer förmodligen befintliga 
spiltor också bli förbjudna. Istället för att bygga ut för att kunna göra 5 boxar ser vi en 
möjlighet att bygga en lösdrift för dessa ponnies vilket skulle främja deras hälsa samt 
säkerheten på lektionerna. 

- Med tillgång till mer mark i anslutning till dagens anläggning skulle vi kunna göra en säker 
ridväg att använda på ridlektioner för fler uteritter, vilket skulle främja hästarnas 
välbefinnande och öka elevernas kunskaper. 

 

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning 

1 § Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter 
utomhus.  

2 § Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål och områden med 
uppenbar risk att skada hästarna. De ska också vara tillräckligt dränerade eller naturligt ha 
motsvarande egenskaper. 

9 § Hästar får inte hållas uppstallade i spilta mer än sammanlagt 16 timmar per dygn. 

 

4. Förväntningar på Stenungsunds kommun 
Vi vill ha ett samarbete mellan Stora Höga Ridklubb och kommunen för att nå en lösning både 
för akuta och långsiktiga markutmaningar. Vi har undersökt, tillsammans med Kultur & Fritid, 
och det finns i dagsläget inte tillgång till kommunal mark som vi skulle kunna arrendera som 
hagmark i närområdet.  

Vi ser följande möjliga alternativ: 

A: Kommunen köper eller skiftar mark med någon av grannfastigheterna och sedan säljer eller 
arrenderar ut den marken till ridklubben. En fördel med att kommunen skulle äga den nya marken 
är att vi då kan söka investeringsbidrag för att bygga ny föreningslokal. 

B: Kommunen ger finansiellt stöd, borgen samt hjälp med att ansöka om förvärvstillstånd hos 
Länsstyrelsen, så att ridklubben kan undersöka möjligheten att själva köpa mark. Eftersom 
ridklubbens anläggning inte ägs av kommunen utan av den ideella föreningen så har vi inte 
möjlighet, enligt det regelverk som finns i Stenungsunds kommun, att ansöka om 
investeringsbidrag hos kommunen. Vi kommer då inte ha råd att inom överskådlig tid bygga den 
nödvändiga föreningslokalen. 
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5. Föreningens förutsättningar för utveckling 
Föreningens vision är att vara den lilla ridklubben med den stora gemenskapen och alla 
nybyggnationer och nya projekt kommer att utformas utifrån den visionen. Vi vill vara tydliga 
med att investeringar och det samarbete med kommunen som initieras inte är för att öka antal 
ridlektioner utan för att säkerställa god hästhållning och god arbetsmiljö. Ridlektionerna på 
kvällstid som idag har full teckning, är anpassat efter anläggningens kapacitet och verksamheten 
bär sig själv.  

En eventuell utökning av verksamheten är framförallt möjlig på dagtid samt på eftermiddagar och 
kvällar efter skoltid. Med en ny föreningslokal anpassad för föreningens verksamhet kan den 
avsuttna verksamheten utökas; så som fritidsverksamhet, kurser, utbildningar och 
föreningsmöten. Denna typ av verksamhet är mindre kostnadsbunden och skapar lägre trösklar 
och mer inkludering.   

 

Vi vädjar nu om Stenungsunds Kommuns hjälp med investering i mark för att säkra föreningens 
överlevnad och framtid! 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen i Stora Höga Ridklubb 

 

Kontaktuppgifter 

Stora Höga Ridklubb 
Org.nr 853300-4928  
Smundstorp 214 
44493 Spekeröd  
www.storahogaridklubb.se 

 

Verksamhetschef, Maria Hake 
 

 

Ordförande, Sara Berggren Herou 
 

 

Kassör, Lena Holmberg 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  


              2022-06-17 kl. 08.30-12.00 


 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Helena Nävergårdh Vice ordförande (via länk)  


 Gunnar Pettersson 


Bo Karlsson 


Lennart Svensson 


Ledamot 


Ledamot 


Ledamot 


 


 Håkan Hermansson Suppleant  


  


 


 


  


    


    


Övriga Andreas Bergstrand 


Thomas Dahl 


Anders Rollings 


Svante Lahti 


Lennart Skoglund 


Tillförordnad VD 


Projektchef 


Marknadschef 


Tillträdande VD 


Personalrepresentant 


 


    


    


    


Delges Ingela Lovehammer 


Claes Olsson 


Torbjörn Spaak 


Krister Persson 


Suppleant 


Suppleant 


Suppleant 


Suppleant 


 


    


    


    


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§ 2. Val av justerare 


Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 22 juni 2022.  


 


§ 3. Föregående mötesprotokoll 


 


Styrelsen beslutade att: 
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- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 


 


§ 4. Godkännande av dagordning 


Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


-      fastställa dagordningen. 


 


§5. Utvärdering av styrelsearbetet 


Punkten tar sin utgångspunkt i styrelsens arbetsordning. Ordförande Jan Rudén 


inledde punkten och lämnade därefter ordet fritt. Lennart Svensson tycker att 


styrelsearbetet fungerar bra, men att ekonomirapporteringen behöver fungera på 


ett bättre och tydligare sätt. Styrelsen önskar att få en tydligare periodisk 


översikt över bolagets ekonomiska ställning. Det är även av vikt att 


rapporteringen sker i god tid inför styrelsemöten. Styrelsen är nöjda med VD-


rapporterna. En diskussion kommer att föras på kommande presidiemöten om 


att rapporterna som avläggs på styrelsemötena kan klumpas ihop för att frigöra 


tid för föredragande på bolaget.  


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 


 


§6. Planering Styrelsens strategidag den 5 oktober  


Styrelsen diskuterade kring upplägg för den planerade strategidagen den 5 


oktober. Ett antal frågor kommer att tas upp till diskussion under strategidagen.  


En swot-analys ska genomföras kopplad till de strategiska frågorna. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- Föredra åt ledningen att återkomma med ett program för strategidagen 


utifrån diskussionen på dagens styrelsemöte. 


- notera informationen till protokollet. 


 


 


§7. Budgetförutsättningar  


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 
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§8. VD-rapport 


Rapporten föredrogs av Andreas Bergstrand. 


   


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 


 


§9. Info Ekonomi 


Ärendet föredrogs an Andreas Bergstrand. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- en löpande rapport över utvecklingen av underhållskostnaderna ska 


lämnas till styrelsen fram till nästa styrelsemöte. 


- administrativa kostnader skall särredovisas per post. 


- notera informationen till protokollet.    


  


 


§10. Info marknad/uthyrning 


Punkten föredrogs av Anders Rollings. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 


 


§11. Info Förvaltning 


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med arbetet med planering av 


installation av publika laddstolpar på Fregattens parkering. 


- notera informationen till protokollet. 


 


 


§12. Info Projekt 


Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- notera informationen till protokollet.  


 


§13 Övriga frågor 


En översyn samt redovisning av kösituationen redovisas på nästa möte. 
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§15 Mötet avslutades 


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 


 


 


 


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Anders Rollings 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare:  ………………………… 


  Lennart Svensson 
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