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Övriga närvarande  
Kicki Nordberg, kommundirektör  
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner  
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad  
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning  
Rickard Persson, sektorchef socialtjänst  
Erica Bjärsved, ekonomichef  
Christer Larsson, personalchef  
Hanna Landén Freij, kommunikationschef  
Richard Brown, kommunsekreterare 
 
 
 
Kommunkansliet fredagen den 16 april 2021 
 
 
 
 
Olof Lundberg (S) Richard Brown 
ordförande sekreterare 
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Föredragningslista 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Digital justering torsdagen den 29 april. 
 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 
 

   

3 Information till huvudman gällande 
anmälningar om kränkande behandling 
under 2020 
Kl.09.05-09.20 
 
 

Svara på frågor 
Rebecka Hellman 
 

KS 2021/164  

4 Upphörande av undervisning på 
Stenungskolan och fortsatt användning 
av lokalerna 
Kl.09.20-09.30 
 
 

Svara på frågor 
Benny Ankargren 
 

KS 2021/245  

5 Stängning av Hasselbackens förskola 
Kl.09.30-09.45 
 

Svara på frågor 
Elisabeth 
Andreasson, 
Marcus Starcke, 
Annelie Schön 
 
 

KS 2021/160  

6 Återkoppling - Riktlinjer för skolskjuts i 
Stenungsunds kommun 
Kl.09.45-10.00 
 

Föredragning 
Jeanette Johansson 
och Marie 
Wrethander  
 
 

KS 2020/758  

7 Systematiskt kvalitetsarbete för 
utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 2 
Lärandeprocesser 2021 
Kl.10.00-10.05 

Svara på frågor 
Elisabeth 
Andreasson och 
Rebecka Hellman 
 

KS 2020/834  
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8 Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg 
i Stenungsunds kommun 
Kl.10.05-10.15 
 
 

Svara på frågor 
Annelie Schön 
 

KS 2021/49  

9 Tillsyn av Inspektionen för Vård och 
Omsorg avseende medicinsk vård och 
behandling för äldre vid särskilda 
boenden 
Kl.10.15-10.25 
 
 

Svara på frågor 
Rickard Persson 
 

KS 2020/891  

10 Ersättning för hemtjänst och 
hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan 
kommun 2021 
Kl.10.25-10.30 
 
 

Svara på frågor 
Rickard Persson  
 

KS 2021/314  

11 Uppföljning och prognos Stenungsunds 
kommun 2021 
Kl.10.30-10.45 
 
 

Föredragning  
Erica Bjärsved 
 

KS 2021/247  

12 Utvärdering av pilotprojekt 
KliMATlådan på Kopperskolan 
Kl.10.45-10.55 
 
 

Svara på frågor 
Anna Wejdin 
 

KS 2020/263  

13 Information - Leader 
Kl.10.55-11.25 
 
 
 

Föredragning  
Frida Larsson  
 

KS 2021/92  

14 DUA - Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete 
Kl.11.25-12.00 
 
 
 
 
Lunch kl.12-13 
 

Föredragning  
Nedzad Deumic 
och Camilo Ciceri 
företagsrådgivare 
arbetsförmedlingen 
 

KS 2021/92  
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15 Stöd till det lokala näringslivet genom en 
nedsättning av hyra för kommersiella 
lokaler 
Kl.13.00-13.10 
 
 

Svara på frågor 
Marcus Starcke 
 

KS 2021/355  

16 Avgifter för handläggning av 
serveringstillstånd år 2021 
Kl.13.10-13.25 
 
 
 

Föredragning  
Marcus Starcke 
 

KS 2021/357  

17 Kompetensförsörjningsplan 2021-2023 
Kl.13.25-13.45 
 
 
 

Föredragning 
Christer Larsson 
 

KS 2021/333  

18 Rivning av byggnader på fastigheten 
Strandnorum 2:32 
Kl.13.45-13.50 
 
 

Svara på frågor 
Helena Cessford 
 

KS 2021/262  

19 Föravtal till exploateringsavtal, för 
Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och 
bostäder i Ödsmål 
Kl.13.50-14.00 
 
 
 

Svara på frågor 
Lisa Bertilsson och 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 2021/138  

20 Försäljning av Bråland 2:42, Stora Höga 
Industriområde 
Kl.14.00-14.05 
 
 
 
 

Svara på frågor 
Pernilla Larsson, 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 2018/163  

21 Inriktningsbeslut avseende detaljplan för 
Kopper 2:13, Bergsvägen 
Kl.14.05-14.10 
 
 
 

Svara på frågor 
Oskar Roussakis 
och Veronica 
Götzinger 
 

KS 2014/277  
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22 Kapacitetsutredning för vatten, avlopp 
och trafik Stora Höga - Valebergsplanen 
och Getskärsområdet 
Kl.14.10-14.25 
 
 
 

Svara på frågor 
Martin Gistell och 
Camilla Svensson 
 

KS 2021/208  

23 Remiss från Vattenmyndigheten samråd 
om vattenförvaltningen 2021-2027 
Kl.14.25-14.45 
 
 
 
 

Svara på frågor 
Victoria Lind 
Magnusson och 
Malin Henriksson 
 

KS 2021/189  

24 Samrådsremiss från Havs- och 
vattenmyndigheten över åtgärdsprogram 
för havsmiljön 2022–2027 
Kl.14.45-14.55 
 
 
 

Svara på frågor 
Victoria Lind 
Magnusson och 
Malin Henriksson 
 

KS 2021/188  

25 Svar på uppdrag från kommunstyrelsen 
att förenkla processen för 
bostadsanpassningsbidrag 
Kl.14.55-15.05 
 
 
 
 

Svara på frågor 
Björn Wikman, 
Maja Andersson 
och Christina 
Grönwall 
 

KS 2020/688  

26 Digitaliseringsstrategi 2021-2023 
Kl.15.05-15.20 
 
 
 
 

Svara på frågor 
Björn Wikman och 
Lars Lidén 
 

KS 2020/967  

27 Förslag om att utreda nytt kommunhus 
Kl.15.20-15.25 
 
 

 KS 2021/250  

28 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
Kl.15.25-15.40 

 KS 2021/87  
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29 Redovisning av delegationsbeslut 
Kl.15.40-15.50 
 
 

 KS 2021/81  

30 Redovisning av ordförandebeslut 
Kl.15.50-15.55 
 
 

 KS 2021/66  

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

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 

Kl.15.55-16.15 
 
 

 KS 2021/91  

32 Information från kommundirektör 
Kl.16.15-16.25 
 

 KS 2021/90  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 23 Dnr: KS 2021/164 
 
Information till huvudman gällande anmälningar om kränkande 
behandling under 2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till 
rektor. Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen. 
Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier 
på sätt som avses i diskrimineringslagen. 
 
I september 2020 implementerades en ny modul för kränkningsärenden. Under perioden 1 
januari till den 15 september 2020 inkom 393 anmälningar i den gamla modulen. Under 
perioden 16 september till den 31 december 2020 inkom 236 anmälningar i den nya modulen. 
Antalet anmälda ärenden under 2020 var totalt 629. 
 
Statistiken visar att grundskolan fortsatt är den skolform med flest anmälningar och att pojkar 
är överrepresenterade i statistiken.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
 
 
 
Beslut skickas till 
rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/164
2021-02-16

 
Rebecka Hellman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare  
 
 
Information till huvudman gällande anmälningar om kränkande 
behandling under 2020 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen 6 kap 10 § är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till 
rektor. Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen. 
Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier 
på sätt som avses i diskrimineringslagen. 
 
I september 2020 implementerades en ny modul för kränkningsärenden. Under perioden 1 
januari till den 15 september 2020 inkom 393 anmälningar i den gamla modulen. Under 
perioden 16 september till den 31 december 2020 inkom 236 anmälningar i den nya modulen. 
Antalet anmälda ärenden under 2020 var totalt 629. 
 
Statistiken visar att grundskolan fortsatt är den skolform med flest anmälningar och att pojkar 
är överrepresenterade i statistiken.   
 
Beskrivning av ärendet 
Efter införandet av ett nytt årshjul för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete följs 
kränkningsärenden och enheternas arbete med aktiva åtgärder mot kränkande behandling och 
diskriminering upp i temat Trygghet och trivsel i början av höstterminen varje år. För att 
säkerställa att huvudman uppdateras om kränkningsärenden för de olika skolformerna 
planeras även en kortare information med statistik från kränkningsmodulen Skalman i början 
av varje vårtermin. På så sätt följs rapporterade ärenden upp direkt efter avslutad termin. 
I Stenungsunds kommun används ett digitalt system för anmälan och hantering av 
kränkningsärenden mot barn/elev – Skalman.   
 
Samtliga kränkningsärenden för hela 2020 rapporteras i denna tjänsteskrivelse. Efter 2020 års 
rapport på temat Trygghet och trivsel där brister i rapporteringsmodulen för kränkande 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/164
2021-02-16

behandling och diskriminering identifierades har befintlig rapporteringsmodul uppdaterats. 
Rapporteringen i denna tjänsteskrivelse gäller således perioden 1 januari 2020 till den 15 
september 2020 i den gamla modulen och perioden 16 september till 31 december 2020 i den 
nya modulen.  
 
Sammanställning av inkomna anmälningar 1 januari 2020 – 15 september 2020 i den gamla 
Skalmanmodulen 

Statistik framtagen i Skalman 2021-02-18 

Mellan den 1 januari 2020 och den 15 september 2020 inkom 393 anmälningar rörande 
kränkande behandling. Merparten av dessa gällde grundskolan. Fler incidenter rör pojkar än 
flickor vilket följer mönster från tidigare rapporter. Utöver anmälningarna i grundskolan 
inkom 13 anmälningar för förskola och fem för gymnasieskola. Likt tidigare rapporter har 
inga anmälningar inkommit från vuxenutbildningen. Noterbart är att kränkningsärendena i 
gymnasieskolan uteslutande gäller flickor under perioden. 

 

 

 

Flest anmälningar rapporterades 
för åldrarna 6-10 år, även detta 
följer mönster från tidigare 
rapporter.  
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Hallerna Grundskola
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/164
2021-02-16

 

Statistik framtagen i Skalman 2021-02-18 

Av de 393 anmälningarna var personal inblandad i 13 händelser. Av dessa är 5 anmälda fel då 
de berör tillbud mot personal eller kränkningar barn/elever emellan. Modulen för 
kränkningsanmälningar är bytt sedan den 16 september och ändringar har genomförts för att 
minimera risken för liknande felrapporteringar.  
 

 

Av de 393 ärenden som 
rapporterats under perioden är 26 
inte avslutade.  

 

 

 

 

 

 

Statistik framtagen i Skalman 2021-02-18 

Sammanställning av inkomna anmälningar 16 september 2020 – 31 december 2020 i den 
nya Skalmanmodulen 

93%

7%

Ja Nej

Avslutade ärenden 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/164
2021-02-16

Statistik framtagen i Skalman 2021-02-18 

Under perioden 16 september till den 31 december 2020 inkom 236 anmälningar rörande 
kränkande behandling. Likt tidigare rapporteringar gällde merparten av ärendena grundskolan. 
Pojkar är fortsatt överrepresenterade. Utöver anmälningarna i grundskolan inkom åtta 
anmälningar för förskola och sju för gymnasieskola. Under den här perioden har även en 
anmälan inkommit för vuxenutbildningen.  

Statistik framtagen i Skalman 2021-02-18 

Ålderskategorierna är till stor del borttagna i den nya modulen. Istället rapporteras antalet 
ärenden per årskurs från förskoleklass till gymnasiet år fyra.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/164
2021-02-16

Av samtliga anmälningar under perioden uppges personal vara den som utfört kränkningen i 8 
fall. Samtliga ärenden är rapporterade rätt och gäller fall med personal.   

18 % av ärendena under 
mätperioden är inte avslutade. 
Merparten beror på att 
utredningen antingen pågår eller 
att åtgärder ska genomföras och 
följas upp innan ärendet kan 
avslutas.  

 

 

 

 
Statistik framtagen i Skalman 2021-02-18 

I den nya modulen finns möjligheten att fylla i att ärendet inte bedöms vara kränkande 
behandling efter genomförd utredning. Utav inrapporterade ärenden där utredningen är klar 
bedöms 66 ärenden inte vara kränkande behandling.  

Sammanfattande slutsatser 
En mer kvalitativ granskning av ärendena och enheternas arbete med aktiva åtgärder för att 
förebygga kränkande behandling och diskriminering kommer att genomföras i tema Trygghet 
och trivsel i det systematiska kvalitetsarbetet, men några generella slutsatser går att dra utifrån 
presenterad statistik.  

En sänkning av antalet anmälningar på gymnasiet kan observeras och kan bero på övergången 
till distansstudier.  

Problemet med felrapporterade personalärenden verkar vara löst sedan införandet av den nya 
modulen då inga ärenden rörande personal är felrapporterade. I den nya modulen framgår det 
tydligt vid anmälan att ärenden ska gälla misstanke om personal som kränkt ett barn/en elev.  

Jämfört med tidigare rapportering som genomfördes innan 2020 års uppföljning i tema 
Trygghet och trivsel ligger färre ärenden som oavslutade i systemet. I rapporten för 
höstterminen 2019 var 30% av ärendena oavslutade. Efter införandet av den nya modulen har 
förvaltningen säkerställt att det alltid finns en person ansvarig för att kontinuerligt se över 
inkomna ärenden för att identifiera oroande trender och även bevaka att ärenden utreds och 
följs upp. En central struktur för uppföljning av Skalmanärenden säkerställer också att 
samtliga rektorer har rätt behörigheter i systemet.  Inledningsvis tog vissa utredningar längre 
tid för att behörigheter till systemet inte var korrekt upplagda för vissa rektorer.  

82%

18%

Ja Nej 

Avslutade ärenden 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/164
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Trots en markant nedgång i antalet oavslutade ärenden ska samtliga ärenden utredas 
skyndsamt och förvaltningen fortsätter att arbeta för att säkerställa att så alltid sker.  Att 
utredningar inte avslutas för att åtgärder ska följas upp är en naturlig del av arbetsgången, 
men samtliga utredningar ska påbörjas och avslutas skyndsamt.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett målinriktat arbete sker på varje enhet för att förebygga alla former av kränkande 
behandling mot barn. Detta arbete följs upp i tema Trygghet och trivsel i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
 
 
 
 
Juridiska bedömningar 
Huvudman, i förevarande fall verksamhetsansvarig nämnd, har att tillse att det inom ramen 
för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete och utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling. Då skyldigheten att utreda och vidta åtgärder är delegerat till rektorer 
har huvudmannen att följa upp ärendena. Följande redovisning bedöms uppfylla denna del. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson   
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
rebecka.hellamn@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 24 Dnr: KS 2021/245 
 
Upphörande av undervisning på Stenungskolan och fortsatt 
användning av lokalerna 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra och de befintliga lokalerna ska istället 
användas till:  

- Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet till Stenungskolan 
- Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet till Stenungskolan 
- Tillskapande av kommunarkiv på Stenungskolan 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt högstadium på Hallerna är beslutat och beräknas stå färdigt till 2023. Denna skola 
ersätter då Stenungskolan tills vidare. Förvaltningen anser att skolsituationen avseende 
grundskolans lokalbehov därmed är täckt under prognosperioden som sträcker sig till 2029. 
En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva skolverksamhet 
är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig verksamhet. 
Kommunen är också i behov av yta för ett slutarkiv vilket skulle kunna beredas plats för på 
Stenungskolan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/245
2021-03-09

 
Benny Ankargren Till kommunstyrelsen 
Lokalresursstrateg 
 
 
Upphörande av undervisning på Stenungskolan och ny användning 
av lokalerna 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra och de befintliga lokalerna ska istället 
användas till:  

- Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet till Stenungskolan 
- Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet till Stenungskolan 
- Tillskapande av kommunarkiv på Stenungskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt högstadium på Hallerna är beslutat och beräknas stå färdigt till 2023. Denna skola 
ersätter då Stenungskolan tills vidare. Förvaltningen anser att skolsituationen avseende 
grundskolans lokalbehov därmed är täckt under prognosperioden som sträcker sig till 2029. 
En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva skolverksamhet 
är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig verksamhet. 
Kommunen är också i behov av yta för ett slutarkiv vilket skulle kunna beredas plats för på 
Stenungskolan.  
 
Beskrivning av ärendet 
I det följande kommer lokalbehovet för grundskoleverksamheten avseende årskurserna F-6 i 
centrum, samt lokalbehovet avseende högstadium i kommunen beskrivas. Med centrum 
menas skolorna Kopper, Kristinedal, Kyrkenorum och Hallerna. Då det gäller högstadium 
behöver kommunen tillse att det finns tillräckligt med platser på en kommunnivå.  
 
Årskurs 7-9 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att Stenungskolans lokaler är bristfälliga att 
bedriva högstadium i. J-byggnaden är temporärt åtgärdad men kommer att behöva rivas inom 
några år vilket innebär att 5 klassrum, 1 arbetsrum, 1 personalrum, 2 grupprum samt Navet 
(uppehållsrum och café för eleverna) försvinner. Skolan är bara delvis tillgänglighetsanpassad 
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och idrottssalarna är små och slitna. Utifrån detta kan inte grundskola fortsätta bedrivas på 
Stenungskolan utan omfattande om- eller nybyggnation. Dessa åtgärder skulle vara så 
omfattande att det inte kan ske samtidigt som det bedrivs verksamhet på skolan. För att kunna 
erbjuda skolplatser byggs ett nytt sexparallelligt högstadium på Hallerna vid befintlig F-6 
skola och den nya idrottshallen. Det beräknas stå färdigt hösten 2023. 
  
När elever inte längre hör till ett specifikt upptagningsområde utan själva kan välja eller 
hänvisas till någon av kommunens högstadieskolor finns kapacitet för den prognostiserade 
elevmängden under hela prognosperioden när nytt högstadium i Hallerna står klart, förutsatt 
att Kristinedalskolan fortsatt bedriver högstadium, vilket de nya riktlinjerna för 
skolplaceringar ger utrymme för. Med tillräckliga platser på Stora Höga, Kristinedal och 
Hallerna finns inget behov av ombyggnation av Stenungskolan under prognosperioden.  
 

 
Årskurs F-6  

När elever inte längre hör till ett specifikt upptagningsområde utan kan hänvisas till 
närliggande skola finns kapacitet för den prognostiserade elevmängden i centrum under hela 
prognosperioden. Alla skolor behöver dock ha tillräckligt antal klassrum för att eleverna skall 
kunna gå på samma skola under hela stadium-perioden. Den enda osäkerhet som föreligger är 
behoven för grundsärskolan som indirekt påverkar antalet tillgängliga klassrum på 
Kristinedalskolan. En grundsärskola som växer men som också är svårprognosticerad över en 
längre tid. Dock så är överskottet av klassrum under perioden så stort att även en ökning på 
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grundsärskolan ryms. 

 

 

Stenungskolans användningsområde 
 
Som har konstaterats ovan kommer Stenungskolans lokaler att bli lediga när Hallerna 
högstadium är klart fram till dess behov av nytt högstadium uppkommer. Inget behov av fler 
grundskoleplatser än de som redan är planerade föreligger under prognosperioden fram till 
2029.  
 
Stenungskolan består av 7 byggnader med olika tillkomstår. Byggnad A började byggas 1951 
och invigdes 1953. I byggnaden inryms klassrum, grupprum, arbetsrum för lärare, 
expeditionsdel, ett mottagningskök samt idrottssal.  
I slutet av 60-talet byggdes skolan ut och byggnaderna J, F, H och delar av G tillkom.  
I J-byggnaden återfinns uppehållsrum, klassrum, grupprum, arbetsrum och personalrum idag. 
Byggnad F är hemvist för NO-undervisning med labbsalar. I byggnad H har skolan 
teknikundervisning och musikundervisning. G-byggnaden kan delas in i två delar; den gamla 
delen som är byggd på 60-talet och den nya som stod klar 2006. I den gamla delen finns 
hemkunskapssalar, slöjdsalar samt klassrum. I den nya delen arbetsrum, grupprum och 
klassrum. 
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Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet 
Kompetens och utveckling är en verksamhet som består av vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för nyanlända (EFN). Dessa verksamheter är idag 
utspridda i centralorten vilket försvårar för olika samverkansformer och gynnar inte en 
effektiv resursanvändning. Vuxenutbildningen har idag verksamhet på Hasselbacken, 
Munkeröd och Nösnäsgymnasiet. AME har verksamhet förlagd till Strandvägen 36-38 (där 
också administrationen för nyanlända är lokaliserad), Tullhuset på Lilla Strandvägen, samt 
Gesällgatan 2B.  
 
Vuxenutbildningen har länge varit i behov av att samla sin verksamhet. Frågan om ett 
kunskapscenter har aktualiserats tidigare. Lokalerna på Hasselbacken och Munkeröd är dåligt 
anpassade för utbildningsverksamhet och det skulle finnas integrations- och samarbetsvinster 
med att flytta båda verksamheterna till en gemensam geografisk plats utanför Hasselbacken. 
På Stenungskolan kommer lokaler som är väl anpassade till undervisning att stå lediga under 
hela prognostiden. 
 
Efterfrågan på gymnasieplatser (ungdomsgymnasiet) växer under prognosperioden vilket 
påverkar vuxenutbildningens möjlighet att nyttja Nösnäsgymnasiets lokaler.  
 
Förvaltningen föreslår att byggnaderna A, F, H och Utgård nyttjas av vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända. I dessa lokaler finns som ovan beskrivits 
bl.a. lektionssalar, grupprum, kontor, verkstad, kök och pausrum som täcker hela 
vuxenutbildningens (utom vissa av de yrkesprogram som delar lokaler med gymnasiet), 
arbetsmarknadsenhetens och enheten för nyanländas behov. En del ombyggnationer skulle 
behöva göras. I vilken omfattning detta ska ske beror på vilken intention för området och 
byggnaderna som finns på lång sikt. Är ambitionen att göra detta område till ett 
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kunskapscentrum för vuxenutbildningen på lång sikt är det en god idé att göra om köket till en 
utbildningsplats för kockutbildningen och att göra om gymnastiksal A till en aula. Dessa 
ombyggnationer genererar en större investering men också ett betydligt mervärde för 
vuxenutbildningen i allmänhet och kockutbildningen i synnerhet. Att samla inte bara de olika 
enheterna för vuxenutbildningen utan också AME och enheten för nyanlända skulle skapa 
stora samverkans- och synergieffekter.  
 
Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet 
Daglig verksamhet är en växande grupp. Idag saknas till viss del ändamålsenliga lokaler att 
bedriva verksamhet i. För närvarande har daglig verksamhet cirka108 personer som deltar i 
grupperna. Behovet framåt är en utökning med cirka fem till tio deltagare per år enligt 
verksamhetens egen uppskattning. Verksamheten har därför behov av utökade lokaler. För att 
få en effektiv och bra verksamhet ser man gärna att flera grupper samlokaliseras. Mindre 
enheter är mer sårbara och dyrare att driva.  
 
Verksamheten har under året gått ur inhyrda lokaler på Koppersvägen, övervåningen på 
Gesällgatan och Västanvindsgatan för att istället flytta in i kommunens egna lokaler på 
Utgård, Stenungskolan 
 
De verksamheter som inte på grund av sin natur behöver ligga på särskilt ställe (ex. Café i 
kommunhuset, hunddagis) skulle med fördel kunna samlas i Stenungskolans lokaler. 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans G-byggnad används för att samlokalisera de flesta 
av daglig verksamhets verksamheter. Huset är utrustat med hiss och har förutom vanliga 
klassrum också hemkunskaps- och slöjdsalar som skulle fungera mycket väl för 
verksamheten. Endast mindre ombyggnationer skulle behövas. 
 
Utifrån det uppdrag som har tilldelats sektor socialtjänst i Strategisk plan 2020-2022 vilket 
lyder ”Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende behov, 
lokaler och samordning med andra aktörer” presenteras här en lösning avseende lokaler samt 
förutsättningar för samverkan med såväl AME som vuxenutbildningen. 
 
Alternativet är att bygga ett nytt aktivitetshus vilket inte kommer att gå snabbare och 
dessutom innebära en betydande investeringsutgift. Beroende på lokaliseringen av denna nya 
byggnad är samordning med andra aktörer i denna lösning oklart.  
 
Att samla vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig 
verksamhet till en geografisk plats måste också ses i ljuset av uppdraget. Kommunfullmäktige 
i Budget 2021 har gett till förvaltningen som innebär att se över organisationen avseende 
arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen för att uppnå 
samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i sysselsättning. 
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Med en samlokalisering ges bättre förutsättningar för att uppnå just samordningsvinster till 
gagn för individen.  
 
För personal, studenter och deltagare innebär också lokaliseringen en omedelbar närhet till ett 
framtida resecentrum vilket underlättar kollektivt resande, inte minst för de studenter/personal 
som kommer från andra kommuner. 
 
Tillskapande av kommunarkiv 
Kommunen saknar ett slutarkiv. I ett slutarkiv förvaras handlingar som har övertagits av 
arkivmyndigheten, dvs. kommunstyrelsen. För att kunna följa lagstiftningen inom kommunal 
förvaltning behöver det finnas ett slutarkiv i kommunen.  
 
Idag används lokal på Kopperskolan som arkiv, vilken inte uppfyller de krav som finns för ett 
kommunarkiv. Ny lokal behöver ligga centralt, helst i närheten av kommunhuset, för lätt 
åtkomst av handlingar.  
 
En uppskattning är att en kommun av Stenungsunds storlek behöver ca 1300–2000 hyllmeter 
förvaring för arkivhandlingar. Det motsvarar ca 150–200 m2 beroende på hyllhöjd och typ av 
hyllor. Arkivet behöver vara säkerhets- och brandklassat enligt Riksarkivets regler. 
I Stenungskolans källare (i såväl A, F som G byggnaderna), finns utrymme som eventuellt 
skulle kunna användas som arkiv. Några av dessa utrymmen är dock klassade som skyddsrum 
och kan därför inte användas till arkiv. Byggnaden ligger på promenadavstånd från 
kommunhuset. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Användningen av Stenungskolans område till verksamheterna vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet är god ekonomisk hushållning. Optimalt 
nyttjande av kommunala lokaler istället för inhyrning av externa lokaler ger en besparing 
avseende rena hyreskostnader som redovisas i tabell nedan. Vidare är det en lösning som 
tillgodoser daglig verksamhets behov av andra lokaler än de idag inhyrda och på samma gång 
skapa förutsättningar för samordning med andra verksamheter utan att betydande 
investeringar behöver göras. För att lokalerna ska kunna användas av respektive verksamhet 
behöver en del anpassningar och renoveringar ske. Detta bör emellertid ske med 
eftertänksamhet tills beslut är taget kring vad byggnaderna och området ska användas till på 
lång sikt.  
 
Rivningskostnader för J-byggnad och E-byggnad tillkommer men det är en kostnad som finns 
oavsett. Investeringskostnader i byggnaderna är i dagsläget svåra att uppskatta. Då 
verksamheterna vuxenutbildningen och daglig verksamhet är i behov av ändamålsenliga 
lokaler som kräver stora investeringar kan vi skjuta på dessa eller helt avstå från dessa. 
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Objekt Hyra 
Hasselbackevägen 74-78  (Vux) 2 271 200 
Munkerödsvägen 4           (Vux)    990 727 
Strandvägen 36-38           (AME) 265 903 
Gesällgatan 2                    (AME) 603 570 
Gesällgatan 4                    (DV) 286 663 
Gesällgatan 4                    (DV) 599 968 
Doterödsvägen 3              (DV) 113 578 
Summa: 5 131 609 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Hallerna högstadium ska stå klart höstterminen 2023 och de elever som då är placerade på 
Stenungskolan kommer att flyttas upp till Hallerna tillsammans med sina lärare och all övrig 
personal. Det innebär ett byte av lokaler under högstadieperioden för de elever som börjar 
årskurs 7 hösten 2021 och de elever som börjar åk 7 hösten 2022. För några elever kommer 
sträckan mellan hemmet och skolan bli längre medan den kommer att bli kortare för några 
andra. Förändringar kan vara oroande men samtidigt flyttar man till nya fräscha och väl 
anpassade lokaler vilket kan uppväga åt det positiva hållet. Redan idag nyttjar Stenungskolans 
elever den nybyggda idrottshallen på Hallerna som ligger i omedelbar anslutning till den plats 
där den nya skolan ska byggas.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Verksamheterna vuxenutbildningen och daglig verksamhet är i behov av ändamålsenliga 
lokaler. De lokaler de idag huserar i är inte anpassade för respektive verksamhet och dessutom 
utspridda geografiskt på flera olika platser. För båda verksamheterna ser man en betydlig 
vinst i att samlokalisera sig för att få bättra förutsättningar till att utveckla verksamheten samt 
att skapa en mer effektiv och mindre sårbar verksamhet.   

Kompetens och utveckling ser också utvecklingsmöjligheter i att samla alla enheter, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända under ett tak.  

Verksamheterna ges med samlokaliseringen bättre förutsättningar att förvalta 
kommunfullmäktigess uppdrag som syftar till att uppnå samordningsvinster med individen i 
centrum och därmed få fler människor i sysselsättning. 

Juridiska bedömningar 
Området som innefattar Stenungskolan ligger inom Stenung 2:162 och är sedan tidigare 
planlagd för användning av allmänt ändamål i stadsplan 77”område vid doterödsvägarna” 
antagen 1986-11-17, ändrad 1996-05-08 och 2004-06-21 (241).  
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Boverkets Planbestämmelsekatalogen anger att med allmän byggnad menas byggnad avsedd 
att tjäna sådant ändamål som det tillkommer stat eller kommun att tillgodose, exempelvis hus 
för post och tele, statlig ämbetsbyggnad, statskyrka, kommunalhus, brandstation, sjukhus, 
skola eller kommunal barnstuga. Någon specifikation av markens användning för ena eller 
andra slaget av sådana byggnader erfordras inte.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Elisabeth Andreasson 
Sektorchef stödfunktioner Sektorchef utbildning 
 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef socialtjänst  
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 25 Dnr: KS 2021/160 
 
Stängning av Hasselbackens förskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att stänga Hasselbackens förskola. Verksamhet förskola avslutar 
verksamheten i lokalerna den 15 juli 2021.  
 
Vid förslag till stängning av förskolor bör framförhållningen vara längre för att beakta 
barnperspektivet och vårdnadshavares behov av planering samt arbetsgivar- och 
arbetstagarperspektivet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har, i syfte att säkerställa vilka lokaler som är lämpade för framtida 
utbyggnad, gjort en statusutredning på tre förskolor i centrum. Av utredningen framgår att 
Hasselbackens förskola är i behov av så omfattande reparationer och åtgärder att 
förvaltningen, baserat på byggnadens ålder, skick och totala driftsekonomi, bedömer att 
Hasselbackens förskola ska stängas.  
 
Med hänvisning lokalens skick och att det finns lediga platser på andra förskolor i centrum, 
föreslår förvaltningen att förskoleverksamheten ska avslutas redan i juli 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Vid förslag till stängning av förskolor bör framförhållningen 
vara längre för att beakta barnperspektivet och vårdnadshavares behov av planering. 
 
Maria Renfors (M): Bifall till Agneta Pettersson Bells (ST) förslag samt att det kompletteras 
med arbetsgivar- och arbetstagarperspektivet. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) och Maria Renfors (M) förslag och konstaterar att så sker. 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunfullmäktige 
Lokalresursstrateg 
 
 
Stängning av Hasselbackens förskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att stänga Hasselbackens förskola. Verksamhet förskola 
avslutar verksamheten i lokalerna den 15 juli 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har, i syfte att säkerställa vilka lokaler som är lämpade för framtida 
utbyggnad, gjort en statusutredning på tre förskolor i centrum. Av utredningen framgår att 
Hasselbackens förskola är i behov av så omfattande reparationer och åtgärder att 
förvaltningen, baserat på byggnadens ålder, skick och totala driftsekonomi, bedömer att 
Hasselbackens förskola ska stängas.  
 
Med hänvisning lokalens skick och att det finns lediga platser på andra förskolor i centrum, 
föreslår förvaltningen att förskoleverksamheten ska avslutas redan i juli 2021.  
 
Beskrivning av ärendet 
Inledning 
Enligt skollagen1 ska kommunen erbjuda alla barn som fyllt ett år plats i förskolan. Målet är 
att alla ska få plats i förskola på önskat datum och att kommunen ska kunna erbjuda plats 
inom fyra månader från anmält önskemål.  
 
Statusutredning 
Enligt befolkningsprognosen beräknas för prognosperioden, som sträcker sig till 2029, 
behovet av förskoleplatser öka med cirka 250 platser. Cirka 135 av denna ökning av platser 
beräknas uppstå i centrum. I område centrum finns idag förskolorna Brudhammar, 
Bergsvägen, Kristinedal, Hasselbacken, Kyrkenorum, Hallerna (idag och fram till december 
2022 på Kristinedals grusplan) samt fristående förskolor. Beräkningen bygger på att 85 
procent av barnen mellan ett och sex år söker förskoleplats. Till denna ekvation ska också 
föräldrarnas fria val tas med. Det innebär att en förskola i en annan kommundel kan fungera 
bättre som val än en i centrum för några föräldrar och vice versa.  
 

 
1 Skollagen 8 kap 5 § och 14 §  
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Förvaltningen genomförde med prognosen i åtanke, i november 2019, en statusutredning på 
tre äldre förskolor i centrum; Bergsvägen, Kristinedal och Hasselbacken. Ett viktigt syfte var 
att utreda om någon av förskolorna lämpade sig för framtida utbyggnad samtidigt som 
byggnadernas status undersöktes.  
 
Av utredningen framgår att Hasselbackens förskola, som är byggd 1974 och tillbyggd 
1977/1978, är i behov av omfattande åtgärder. Taket, panelen, samtliga fönster och ett antal 
golvmattor behöver bytas. Krypgrunden behöver åtgärdas och invändiga rördragningar gör 
att takhöjden är låg på vissa ställen. Lokalerna fick ny ventilation och nytt värmesystem 
2015 men av utredningen framgår att det är osäkert om man tagit hänsyn till hur golv-, vägg- 
och takkonstruktioner påverkats av förändringen i ventilationen. Trots renovering har inte 
driftkostnaderna blivit lägre.  
 
Vidare konstateras att avvikande lukt förekommer på flera ställen vilket kräver åtgärder för 
att uppnå en långsiktigt hållbar byggnad och god inomhusmiljö.  
 
Det som också framkom vid utredningen var att marken runt byggnaden behöver sänkas så 
att en sockelhöjd på minst 20 cm uppnås. Asfalten är, till exempel, längs delar av väggen så 
hög att den nästan nuddar vid fasaden vilket inte är lämpligt. Detta måste projekteras för att 
komma fram till hur tillvägagångssättet ska bli för att åtgärda.  
 
Såväl utredningen som verksamhet förskola konstaterar att Hasselbackens förskola inte är 
anpassad till behoven hos dagens förskoleverksamhet. Exempelvis saknas funktionella 
utrymmen för samlingar, samtal, dokumentation och konferens. 
 
Utredningen konstaterar att det bör övervägas hur stora och kostsamma åtgärder som är 
motiverat att genomföra baserat på byggnadens ålder, skick och totala driftsekonomi. Det 
behövs dessutom en noggrann projektering kring hur eventuella renoveringar ska göras då 
konstruktionen är daterad och inte används längre varför det är svårt att överblicka 
konsekvenserna av de ingrepp som görs. Renoveringarna kommer att vara så omfattande att 
ingen verksamhet kommer att kunna bedrivas under tiden. Barn och personal skulle sålunda 
behöva nyttja alternativa lokaler under denna tid. Förvaltningens slutsats är att det inte är 
ekonomiskt försvarbart att renovera och rusta upp lokalerna i den omfattning som krävs.  
 
I lokalresursplanen för förskolan 2021 – 2029 föreslår förvaltningen därför att 
Hasselbackens förskola med 90 platser avvecklas senast i december 2022. Välfärdsutskottet 
informerades om utredningens resultat och förvaltningens förslag den 9 december 2020.  
 
Lokalernas dåliga skick inverkan på lärmiljön 
Enligt Skolverkets Allmänna råd ska huvudmannen säkerställa att förskolans lokaler och 
utemiljö är utvecklande, hälsosam och säker. När det gäller Hasselbackens förskola kan 
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huvudmannen inte garantera det eftersom lokalerna är otidsenliga och inte fungerar optimalt 
för dagens förskoleverksamhet.  
 
Många lediga platser på förskolorna 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att resursoptimera förskoleverksamhet och anpassa 
antalet öppna avdelningar utifrån barnantal.  I dag är fem avdelningar i hela kommunen 
pausade; en avdelning på Hasselbackens förskola, en på Bergsvägens förskola, en på 
Spekeröds förskola och två på Stora Höga förskola. Det finns dessutom möjlighet att öppna 
ytterligare två avdelningar i den tillfälliga modullösningen på Kristinedals grusplan. 
 
Enligt skollagen2 ska ett barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem 
som möjligt och skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. Avsteg från 
närhetsprincipen är tillåtet i syfte att effektivt nyttja lokaler.  
 
Om Hasselbackens förskola stängs kan de barn som idag går där börja på någon av de 
närbelägna förskolorna. Både Bergsvägens och Brudhammars förskolor har lediga platser  
till hösten 2021. De barn som är födda 2016 och som har ett år kvar till dess att de börjar 
förskoleklass kan dessutom välja den tillfälliga modullösningen på Kristinedals grusplan. 
Där disponerar Hallerna förskola idag fem avdelningar men det finns ytterligare två 
oöppnade avdelningar. De 45 barn som flyttas från Hasselbackens förskola får, inom 
gångavstånd, plats på förskolor i centrum. 
 
Sammanfattande bedömning 
I lokalresursplaneringen är avvecklingen av Hasselbackens förskola planerad till 2022 när 
Hallerna Norra förskola står färdig. Förvaltningens sammanfattande bedömning är dock att 
verksamheten bör avvecklas tidigare. Det beror på lokalernas dåliga skick samt att det finns 
lediga platser på andra förskolor i närområdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att en nedstängning av Hasselbackens förskola kommer att innebära 
en kostnadsminskning för kommunen. Hur stor kostnadsminskningen blir beror på om 
fastigheten rivs eller inte. Om fastigheten rivs kommer kostnaderna för kommunen att 
minska med strax över en miljon kronor – varav 710 tkr utgörs av fastighetsrelaterade 
kostnader och 360 tkr utgörs av kostnader för måltid, lokalvård och vaktmästeri. Rivningen 
kommer dock att innebära kostnader för rivning samt nedskrivning av bokfört värdet. Det 
bokförda värdet på fastigheten per sista februari 2021 är 4,2 mnkr. Rivningskostnaden 
uppskattas till cirka 500 tkr. Om fastigheten inte rivs kommer kommunens kostnader att 
minska med cirka 500 tkr – varav 200 tkr utgörs av fastighetsrelaterade kostnader och 300 
tkr utgörs av kostnader för måltid, lokalvård och vaktmästeri. 

 
2 Skollagen 8 kap 15 § 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/160
2021-02-14

 
Barnkonsekvensanalys 
Att barn, av olika, skäl tvingas byta förskola händer. I detta fall är skälet lokalernas 
beskaffenhet. Inom en överskådlig tid måste lokalerna och marken runtomkring genomgå en 
omfattande renovering och det kommer att innebära att inga barn kan vistas på området. I 
dagsläget är det svårt att uppskatta hur lång tid en sådan renovering skulle ta. Oavsett vilket 
finns det en risk att några barn i så fall skulle få flytta två gånger; en gång till en temporär 
förskola eller avdelning och sedan tillbaka. Emellertid är förvaltningens förslag att riva 
byggnaden istället då det är svårt att motivera en sådan genomgripande renovering när det 
finns en osäkerhet kring hur väl det slår ut. 
 
Förskolor inom gångavstånd har plats vilket innebär att barnen inte kommer att behöva 
transporteras en längre sträcka. 
 
Tillsvidareanställd personal kommer i möjligaste mån att erbjudas att flytta med barnen till 
förskolorna i centrum. Ingen tillsvidareanställd personal kommer att sägas upp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
Elisabeth Andreasson Marcus Starcke 
Sektorchef utbildning Sektorchef stödfunktioner 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
 

 

 

29

mailto:elisabeth.rasmusson@stenungsund.se


 
 

Justerare 

 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll 

Välfärdsutskottet 

2020-12-09 

 
  

 

 

 

 

§ 98 Dnr: KS 2020/15 

 

Information om lokaler förskola/skola 

 

Beslut 

Välfärdsutskottet noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsutskottet får information om den tekniska statusen på de äldre förskolorna i 

Stenungsund centrum och om grundskolans behov av lokaler framöver. Förvaltningen 

informerar också om hur grundskolans nuvarande lokaler kan användas för att på några års 

sikt hantera behov inom flera verksamhetsområden.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 21 Dnr: KS 2020/758 
 
Återkoppling - Riktlinjer för skolskjuts i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att tjänsteskrivelsen ska kompletteras med uppgift om 
antal elever som valt annan skola och antal avslag inför kommunstyrelsens nästa 
sammanträde.  
 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta reviderade Riktlinjer för 
skolskjuts i Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla den 1 april 2021. I beslutet gav 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att 
elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid annat skolval 
enligt fria skolvalet.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att elever som uppfyller villkoren för skolskjuts har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade skolan, placeringsskolan. 
För elev som väljer annan skola bortfaller den rätten om det innebär ekonomiska eller 
organisatoriska problem, men inte annars.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 § 382 
Bilaga med exempel 2021-03-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST): Tjänsteskrivelsen ska kompletteras med uppgift om antal elever 
som valt annan skola och antal avslag inför nästa sammanträde med kommunstyrelsen.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 

 
 

32



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/758
2021-02-17

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Återkoppling - Riktlinjer för skolskjuts i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta reviderade Riktlinjer för 
skolskjuts i Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla den 1 april 2021. I beslutet gav 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att 
elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid annat skolval 
enligt fria skolvalet.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att elever som uppfyller villkoren för skolskjuts har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade skolan, placeringsskolan. 
För elev som väljer annan skola bortfaller den rätten om det innebär ekonomiska eller 
organisatoriska problem, men inte annars.    
 
Beskrivning av ärendet 
Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola regleras i Skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om 
skolskjutsning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). 
Av skollagen följer att kommunen har en ”placeringsskola” som underlag för beräkning av 
om eleven har rätt till skolskjuts till sin valda skola.  
 
Kostnadsfri skolskjuts är enligt skollagen en rättighet för de elever i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i den 
skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för 
att beviljas skolskjuts (huvudregeln). Utgångspunkten för bedömning av om rätt till skolskjuts 
föreligger är färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild 
omständighet. 
 
Även elever som går i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola i andra 
skolenheter än den enhet där kommunen skulle ha placerat dem eller som går i förskoleklass, 
grundskola, särskola och gymnasiesärskola anordnad av fristående huvudman kan ha rätt till 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/758
2021-02-17

skolskjuts om vissa ytterligare förutsättningar än de ovan angivna är uppfyllda. 
Utgångspunkten för dessa förutsättningar är att anordnande av skolskjuts för dessa elever kan 
ske utan att det medför organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen 
(tilläggsregeln). 
 
Kommunstyrelsen vill att förvaltningen ska utreda förutsättningar och kostnader för att elever 
som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även vid annat skolval enligt 
fria skolvalet. 
 
Återkoppling och förtydligande 
Enligt skollagen är huvudregeln att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från 
elevens placeringsskola om villkor gällande färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet är uppfyllda. Elever som enligt det fria 
skolvalet sökt annan skola än placeringsskola får skolskjuts till vald skola om villkoren till 
placeringsskola är uppfyllda och om transport kan ske utan att det medför organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter (merkostnader) för kommunen. Bedömning huruvida anordnandet av 
skolskjuts i dessa fall kan medföra ekonomiska (merkostnader) eller organisatoriska 
svårigheter för kommunen görs utifrån de skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven 
valt att gå i sin anvisade skola, placeringsskolan. 
 
Varje beslut om skolskjuts är unikt och beaktar ett stort antal olika faktorer som exempelvis 
växelvis boende. En elev i grundskolan som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma 
kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett 
vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. 
 
Elever som uppfyller villkoren för skolskjuts har rätt till kostnadsfri skolskjuts om eleven går 
i den av kommunen anvisade skolan, placeringsskolan. För elev som väljer annan skola 
bortfaller den rätten om det innebär ekonomiska eller organisatoriska problem, men inte 
annars.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
I samband med revidering av riktlinjerna för skolskjuts gjordes en barnkonsekvensanalys. 
Detta ärende svarar bara på en fråga kopplat till det beslutet varför ingen 
barnkonsekvensanalys gjorts. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/758
2021-02-17

 
Juridiska bedömningar 
Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola regleras i Skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om 
skolskjutsning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Kommunstyrelsen 2020-11-30 § 382 
Bilaga med exempel 2021-03-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se
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Bilaga Dnr KS 2020/758
2021-03-18

Agneta Dejenfelt 
Planeringsledare 
 
 
 
Komplettering till tjänsteskrivelse - återkoppling kring reviderade 
riktlinjer för skolskjuts  
 
Vid beredning av tjänsteskrivelsen inför välfärdsutskott och kommunstyrelse framfördes 
önskemål om förtydligande och exempel på olika beslut om skolskjuts.   

Frågan om vad det skulle kosta att ge alla elever som uppfyller kraven på skolskjuts till vald 
skola, oavsett om det är placeringsskola eller ej, är komplex och tidskrävande. För att svara på 
frågan måste varje elev bedömas utifrån folkbokföringsadress, och eventuell adress vid 
växelvis boende, i förhållande till avstånden till placeringsskola och vald skola samt 
avståndskraven 2 km, 3 km och 5 km.  
 
Nedan följer ett exempel på beräkning utifrån Montessoriskolan.    

Årskurs med 
avståndskrav 

Antal elever på Montessoriskolan som idag inte uppfyller 
regelverket för busskort 

Årskurs 1 - 2 km 4 
Årskurs 2 - 2 km 4 
Årskurs 3 - 2 km 7 
Årskurs 4 - 3 km 6 
Årskurs 5 - 3 km 9 
Årskurs 6 - 3 km 9 
Totalt 39 

 
De elever i årskurs 7 – 9 på Montessori som har längre än 5 km till Montessoriskolan har 
också längre än 5 km till kommunens placeringsskola – de har således busskort redan.  
 
För de 39 elever på Montessoriskolan som idag inte har rätt till busskort skulle 
busskortskostnaderna öka med 39 kort á 4 437 kr + moms, vilket är 173 043 kr per år.  
 
En beräkning av kostnaderna för taxi är svår att göra en generell beräkning på eftersom 
kostnaden varierar med varje elev. Framkörningsavgiften beror på var närmast lediga taxi 
befinner sig vid ”anropet”, hur många barn som åker med i taxin och hur långt det är till 
aktuell skola.     
 
Nedanstående exempel utgår endast från avståndskravet.  
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Exempel 1 

 Elev i årskurs 3 har avståndskrav 2 km – bostadsadress: Gråkullevägen i centrum 
 Placeringsskola: Kristinedalskolan – avstånd till bostadsadress är 950 meter.    
 Vald skola: Montessoriskolan – avstånd till bostadsadress är 2.8 km. 

 
 Eleven har inte rätt till skolskjuts eftersom det bara är 950 meter till placeringsskolan. 

(Grundregeln är att avståndskravet till placeringsskolan måste vara uppfyllt, dvs mer än 2 
km.) 
 

 Exempel 2 

 Elev i årskurs 6 har avståndskrav 3 km – bostadsadress: Stenungsön 
 Placeringsskola: Kristinedalskolan – avstånd till bostadsadress 3.6 km. 
 Vald skola: Kopperskolan – avstånd till bostadsadress 4.2 km. 

 
 Eleven har rätt till skolskjuts eftersom det är 3.6 km till placeringsskolan. Finns det 

fungerande busslinje till vald skola får eleven busskort. Skulle det inte finnas skolskjuts 
med buss till vald skola får eleven inte skolskjuts med taxi eftersom det innebär en ökad 
kostnad. (Grundregeln är dock uppfylld eftersom det är mer än 3 km till placeringsskolan) 

 
Exempel 3 

 Elev i årskurs 2 har avståndskrav 2 km – bostadsadress Doktorsvägen i centrum 
 Placeringsskola: Kopperskolan – avstånd till bostadsadress är 2.1 km. 
 Vald skola: Montessoriskolan – avstånd till bostadsadress 700 m. 

 
 Eleven har inte rätt till skolskjuts trots att det är 2.1 km till placeringsskolan eftersom det 

bara är 700 m till vald skola. (Grundregeln om mer än 2 km till placeringsskolan är 
uppfylld) 
 

Exempel 4 

 Elev i årskurs 4 har avståndskrav 3 km – bostadsadress Åsenvägen i Ucklum 
 Placeringsskola: Kyrkenorumskolan – avstånd till bostadsadress är 7.7 km 
 Vald skola: Vilken skola som helst – avstånd till bostadsadress för samtliga skolor i 

kommunen är längre än avståndskravet 
 

 Eleven har rätt till skolskjuts eftersom det är 7.7 km till placeringsskolan. (Grundregeln 
om mer än 3 km till placeringsskolan är uppfylld). Finns det fungerande busslinje till vald 
skola får eleven busskort. Skulle det inte finnas skolskjuts med buss till vald skola får 
eleven inte skolskjuts med taxi eftersom det innebär en ökad kostnad.  
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Exempel 5 

 Elev i årskurs F har avståndskrav 2 km – bostadsadress Åsenvägen i Ucklum 
 Placeringsskola: Ucklumskolan – avstånd till bostadsadress 260 m. 
 Vald skola: Spekerödskolan – 9,3 km. 

 
 Eleven har inte rätt till skolskjuts eftersom det bara är 260 m till placeringsskolan. 

(Grundregeln är inte uppfylld) 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

  
 
 
 
 
§ 382 Dnr: KS 2020/758 
 
Reviderade riktlinjer för skolskjuts - Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderade Riktlinjer för skolskjuts i Stenungsunds kommun. 
Riktlinjerna börjar gälla 1 april 2021 med ändringen att formuleringen om överklaganden 
förtydligas till Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga 
från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare 
med fullmakt som har rätt att överklaga.  

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och 
kostnader för att elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även 
vid annat skolval enligt fria skolvalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den revidering av riktlinjerna som nu är gjord motiveras av behovet att förtydliga på vilka 
grunder Stenungsunds kommun avgör om en elev är berättigad till skolskjuts eller ej. Av 
skollagen följer att kommunen har en ”placeringsskola” som underlag för beräkning av om 
eleven har rätt till skolskjuts till sin valda skola.  
 
Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola regleras i Skollagen (2010:800), förordningen (1970:340) om 
skolskjutsning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). 
Riktlinjerna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är en tillämpning av dessa författningar 
med vissa lokala ställningstaganden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Reviderade riktlinjer för skolskjuts  
Befintliga rutiner för skolskjuts – beslutade 2015-08-20 och reviderade 2019-04-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att formuleringen om överklaganden förtydligas till 
”Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år 
eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt 
som har rätt att överklaga” och att förvaltningen får i uppdrag utreda förutsättningar och 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

kostnader för att elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts ska erhålla skolkort även 
vid annat skolval enligt fria skolvalet. 
  
Melisa Nilsson (S), Ulla Johansson (SD), Emma Ramhult (V), Jimmy Lövgren (MP) och 
Maria Renfors (M) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsyrkanden. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
jeanette.johansson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 22 Dnr: KS 2020/834 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 2 Lärandeprocesser 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet för sektor utbildning följer ett årshjul med tre övergripande teman: Mål och 
resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel. Denna rapportering gäller tema 2: 
Lärandeprocesser.  
 
Tema Mål och resultat är fokuserat på statistik, verksamhetens förutsättningar och 
barnets/elevens behov och tema Lärandeprocesser är fokuserat på hur verksamheten utifrån 
identifierade förutsättningar och behov kan strukturera arbetet, för att bidra till 
barnets/elevens utveckling. Utöver att följa upp relevanta analyser från temat Mål och resultat 
finns det specifika fokusområden knutna till temat Lärandeprocesser för att garantera att dessa 
följs upp med olika intervaller. Fokusområdena är knutna till det operativa arbetet och lägger 
fokus på hur verksamheterna kan utvecklas för att nå högre måluppfyllelse, men dikteras 
också i olika styrdokument.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga Rapport Lärandeprocesser 2021-03-04  
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/834
2020-09-28

 
Rebecka Hellman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 2 Lärandeprocesser 2021  

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet för sektor utbildning följer ett årshjul med tre övergripande teman: Mål och 
resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel. Denna rapportering gäller tema 2: 
Lärandeprocesser.  
 
Tema Mål och resultat är fokuserat på statistik, verksamhetens förutsättningar och 
barnets/elevens behov och tema Lärandeprocesser är fokuserat på hur verksamheten utifrån 
identifierade förutsättningar och behov kan strukturera arbetet, för att bidra till 
barnets/elevens utveckling. Utöver att följa upp relevanta analyser från temat Mål och resultat 
finns det specifika fokusområden knutna till temat Lärandeprocesser för att garantera att dessa 
följs upp med olika intervaller. Fokusområdena är knutna till det operativa arbetet och lägger 
fokus på hur verksamheterna kan utvecklas för att nå högre måluppfyllelse, men dikteras 
också i olika styrdokument.  

Beskrivning av ärendet 
I årets arbete med tema Lärandeprocesser har verksamheterna fokuserat på en rad olika 
områden som exempelvis ledning och stimulans i klassrummet, särskilt stöd och 
digitalisering. Grundskolan har exempelvis tagit fram en rad åtgärder för det fortsatta arbetet 
med digitalisering och gymnasieskolan har fortsatt sitt arbete med lektionsdesign på enheterna 
utifrån erfarenheter från distansundervisningen. Förskolan har identifierat att 
kompetenshöjande insatser med specialpedagog, samt förste förskollärare, har visat sig 
gynnsamt för rektor i planering och genomförande av mindre barngrupper och har påbörjat ett 
samarbete med Centrala barn- och elevhälsan relevant för bland annat arbetet med mindre 
barngrupper. Vuxenutbildningen har fortsatt sitt arbete med att utveckla mentorskap för att 
motverka negativa avbrott.  
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Arbetet med att koppla på Kultur och fritid, samt Arbetsmarknadsenheten fortgår. Den här 
rapporten på tema Lärandeprocesser är den första där Kultur och fritid ingår och fokus har 
lagts på att identifiera Kultur och fritids fokusområden för tema Lärandeprocesser. 
    
För att möjliggöra en strategisk överblick presenteras verksamhetsuppföljningarna i en 
sammanställd uppföljning för hela sektorn. 2021 års uppföljning på tema 2: Lärandeprocesser 
presenteras i bilaga 2021-03-04 Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 2 
Lärandeprocesser.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Vidtagna åtgärder, utifrån vad som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet, väntas på 
aggregerad nivå få positiva effekter på barns kunskaper och utveckling, samt bidra till alla 
barns rätt till likvärdig utbildning. Detta genom att förvaltningen via kvalitetsdialoger och 
djupare analyser får fördjupad kunskap om den egna verksamheten och dess kvalitet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga Rapport Lärandeprocesser 2021-03-04  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson   
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
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Rebecka Hellman 
 
 
Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 2 
Lärandeprocesser 2021 
 
Lärandeprocesser är det tema som fokuserar på hur Sektor utbildnings verksamheter ska 
arbeta för att nå högre måluppfyllelse utifrån framtagna analyser i tema Mål och resultat.  

I tema Mål och resultat utvärderas och analyseras måluppfyllelsen utifrån statistiskt 
jämförbart underlag och verksamhetens förutsättningar och barnets/elevens behov kartläggs.  I 
tema Lärandeprocesser läggs fokus på hur verksamheten utifrån identifierade förutsättningar 
och behov kan strukturera arbetet för att bidra till barnets/elevens utveckling.  

Lärandeprocesser fokuserar på verksamhetens organisation och den anställdes kompetens- 
och professionsutveckling. Exempelvis skulle Mål och resultatrapporten kunna visa att allt 
fler elever har särskilt stöd. Det skulle kunna vara ett tecken på välfungerande rutiner för att 
identifiera elever med särskilda behov, men kan också vara ett tecken på att den ordinarie 
undervisningen inte är tillräckligt bred och inkluderande. I tema Lärandeprocesser analyseras 
sådana slutsatser och relevanta kompetenshöjande åtgärder tas fram.    

Utöver att följa upp analyserna från temat Mål och resultat har specifika fokusområden knutits 
till tema Lärandeprocesser för att garantera att dessa följs upp med olika intervaller. Även 
dessa är kopplade till verksamhetens operativa arbete och är således ett led i att höja 
måluppfyllelsen, men de kan också vara obligatoriska utifrån olika styrdokument. Exempel på 
fokusområden för skolverksamheterna är digitalisering, barn och elevers delaktighet och 
inflytande, studie- och yrkesvägledning, samt övergångar och samverkan. Fokusområdena är 
direkt kopplade till arbetet för att nå högre måluppfyllelse, men är också dikterade i olika 
styrdokument. Exempelvis är barns/elevers delaktighet och inflytande ett verktyg för att höja 
måluppfyllelsen, men det är också ett övergripande mål i förskolans, grundskolans och 
gymnasieskolans läroplaner.  

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från ett lagstadgat krav för sektorns skolverksamheter. 
Det finns emellertid ett stort värde i att även koppla på sektorns andra verksamheter i samma 
modell. Modellen syftar till att möjliggöra positiv utveckling och kvalitetshöjning vilket är en 
målbild för samtliga kommunala verksamheter. Genom tydliga strukturer och dialog ämnar 
den involvera all personal och synliggöra det egna ansvaret i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Vidare möjliggör en gemensam uppföljningsmodell att samverkansvinster lättare synliggörs.   

Arbetet med att koppla på Kultur och fritid, samt Arbetsmarknadsenheten fortgår. Den här 
rapporten på tema Lärandeprocesser är den första där Kultur och fritid ingår. I rapporten för 
tema Trygghet och trivsel, som rapporteras i början av höstterminen 2021, planeras även 
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Arbetsmarknadsenheten ingå. Nästkommande rapport för tema Trygghet och trivsel blir 
således den första rapporten innefattandes samtliga av Sektor utbildnings verksamheter.  

Förskola  
Underlag 
Förskolan har i tema Lärandeprocesser valt att fördjupa analyserna av de utmaningar som 
identifierats i tema Mål och resultat för att ytterligare bryta ner planerade åtgärder till 
relevanta aktiviteter. Planerade åtgärder i tema Mål och resultat som lyfts i denna rapport 
innefattar systematisk dokumentation och kartläggning, introduktion i aktionsforskning för ny 
personal och fördjupning i aktionsforskning för befintlig personal, samt arbetet med 
kompetenshöjande insatser kopplade till planering och struktur för att möjliggöra mindre 
barngrupper. I kvalitetsdialogerna i årets tema Lärandeprocesser har även barns inflytande 
och delaktighet lyfts.  

Underlaget för temat är grundat i kvalitetsdialoger med personalen ute på enheterna, vilka 
sammanställts och presenterats av rektor i den verksamhetsövergripande kvalitetsdialogen.  
  
Nuläge och identifierade utmaningar  
Systematisk dokumentation och kartläggning 
Mätbarhet identifierades som en utmaning i tema Mål och resultat då avsaknaden av 
kvantitativt underlag inom förskolan påverkar möjligheten till uppföljning av måluppfyllelse. 
Genom en systematiserad insamling och dokumentation av relevant underlag kan förskolan 
tydligare och mer kvalitativt kartlägga vilka behov som utkristalliserar sig i den egna 
praktiken. Tillgång till kvalitativt underlag (på enhets- samt ledningsnivå) är också ett verktyg 
för personalen i deras arbete med att utveckla undervisningen.     
 
I den verksamhetsövergripande kvalitetsdialogen framkommer att enheterna har arbetat vidare 
med systematisk dokumentation och kartläggning och att många enheter kommit långt i sitt 
arbete. Flertalet förskolor lyfter ett ökat kunskapsintresse för kartläggningens betydelse.  
 
Kompetensen varierar emellertid fortfarande gällande varför, hur och vad som ska 
dokumenteras samt hur kartläggningar genomförs. Hur enheterna arbetar med kartläggning 
och dokumentation påverkas bland annat av antalet högskoleutbildad personal i arbetslaget 
och hur spridning av kompetens fördelas på de olika enheterna inom förskolan.  
 
Barns delaktighet och inflytande  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,  

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och  

• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet 
med dem.    (Förskolans läroplan Lpfö 18) 
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För att undervisningen ska leda till lärandeprocesser fokuserar verksamheten på att göra 
barnen delaktiga och ge dem möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning. Aktioner bör 
planeras med lyhördhet för barnens åsikter och uppfattningar och undervisningen bör spegla 
barnens erfarenheter. Här spelar således kartläggningen en stor roll.  

Enheterna menar att de kan urskilja och se goda möjligheter för utveckling och lärande bland 
barnen när aktioner och undervisning planeras med en god kartläggning som grund. Ord som 
initiativtagande, självständiga, glädje och förundran, samt trygghet poängteras för att beskriva 
positiva effekter i undervisningen.  

Introduktion i aktionsforskning för ny personal och fördjupning i aktionsforskning för 
befintlig personal  
Aktionsforskningen är central i förskolans undervisning. Introduktion och fördjupning om 
aktionsforskning för nyanställd personal samt för befintlig personal pågår för att höja 
kompetensen i undervisningen och arbetet med analysen.  

I utvärderingen av tema Lärandeprocesser har det framkommit att aktionsforskningen har 
genererat professionsutveckling. Synen på undervisningen har förändrats och kritiska 
perspektiv på den egna professionen har lyfts fram som en viktig del för barns 
lärandeprocesser. Verksamheten granskar mer ”varför gör vi som vi gör” och personal 
tillämpar kritisk reflektion i högre utsträckning efter införandet av kvalitetsdialoger inom det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Ett större fokus behöver däremot läggas på läroplansmålen i kvalitetsdialogerna för att bättre 
utvärdera och analysera undervisningen kopplat till specifika mål och de didaktiska teorier 
som används.1 

Arbetet med kompetenshöjande insatser kopplade till planering och struktur för att 
möjliggöra mindre barngrupper  
I arbetet med att möjliggöra mindre barngrupper har kompetenshöjande insatser med 
specialpedagoger samt förste förskollärare visat sig vara gynnsamt för barns språkutveckling.  
 
Vikten av att arbeta med olika medvetna strategier för att tydliggöra arbetssättet för hur 
mindre barngrupper organiseras lyfts av verksamheten.  
 
Medarbetarens didaktiska kompetens är också en viktig faktor i arbetet med att implementera 
mindre barngrupper.  

 

Planerade åtgärder 

 
1 Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll, och 
sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet. Didaktik som ämne i 
lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem 
emellan.  

Utmaningar Åtgärder 
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Systematisk 
dokumentation och 
kartläggning 
Förskolan arbetar vidare 
med kompetenshöjande 
insatser kopplade till 
systematisk dokumentation 
och kartläggning. De 
kompetenshöjande 
insatserna kommer framöver 
även att lägga fokus på att 
förtydliga förskolans mål 
och riktlinjer. 
Kartläggningens syfte är att 
tydliggöra kopplingen 
mellan undervisningen och 
förskolans mål och 
riktlinjer.  

Då kvaliteten i 
dokumentation och 
kartläggning även hänger 
ihop med 
kompetensförsörjning kan 
åtgärder även kopplas 
samman med Attraktiv 
arbetsplats. Förskolans 
satsning Attraktiv 
arbetsplats innebär att säkra 
upp för en god fördelning av 
kompetensförsörjning. Detta 
kan bland annat innebära att 
kompetensutveckla och ta vara på den kompetens som finns samt fortsätta att rekrytera fler 
förskollärare.  

Barns delaktighet och inflytande  
Enheterna arbetar aktivt i det dagliga arbetet med att inkludera barnen i undervisningen. Barns 
delaktighet och inflytande är även en del i de kompetenshöjande insatserna knutna till 
dokumentation och kartläggning.  

Introduktion i aktionsforskning för ny personal och fördjupning i aktionsforskning för 
befintlig personal  
Förste förskollärare, i samarbete med rektorer, fortsätter det påbörjade arbetet med 
introduktion och fördjupning i aktionsforskning (föreläsningar). Vidare fortsätter förste 

 Systematisk 
dokumentation och 
kartläggning  

 Aktionsforskningens 
systematik och kontinuitet 

 Barngruppernas storlek   
 Kompetensförsörjning 

förskollärare 

 Fortsatta kompetenshöjande 
insatser i dokumentation och 
kartläggning där även 
förskolans mål och riktlinjer 
inkluderas 

 Fortsatt arbete med 
introduktion i 
aktionsforskning för ny 
personal och fördjupning i 
aktionsforskning för befintlig 
personal  

 Tydligare utvärdering och 
analys av undervisningen i 
förhållande till specifika mål 
och riktlinjer i förskolans 
läroplan 

 Skapa strategier för att 
utveckla mindre barngrupper, 
som är tydliga och begripliga 
utifrån varje enskild förskolas 
behov och förutsättningar, i 
kollaboration mellan förste 
förskollärare och 
specialpedagoger 

 Utveckla samarbetet med 
Centrala barn- och elevhälsan 

 Utveckla metoder för att 
utifrån Socioekonomiskt 
index, personaltäthet samt 
antal barn per barngrupp 
kartlägga enheter med stora 
behov av att strukturera och 
organisera för mindre 
barngrupper.  

 Fortsatt arbete med Attraktiv 
arbetsplats   
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förskollärare att lyfta forskning och teorier för att utveckla utbildningen på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.  

Det framgår emellertid att de positiva aspekterna av aktionsforskning som lyfts på enheterna 
behöver kopplas tydligare till utvärdering och analys av undervisningen i förhållande till 
specifika mål och riktlinjer i förskolans läroplan.   
  
Arbetet med kompetenshöjande insatser kopplade till planering och struktur för att 
möjliggöra mindre barngrupper 
Verksamheten fortsätter sitt arbete med att i samarbete med förskolans ledningsgrupp och 
förste förskollärare, sprida goda exempel, kunskap och erfarenhet om att arbeta med mindre 
barngrupper. Ett påbörjat samarbete med Centrala barn- och elevhälsan planeras fortgå och 
utvecklas.  

Ytterligare ett konkret mål är att utveckla metoder för att utifrån Socioekonomiskt index, 
personaltäthet samt antal barn per barngrupp kartlägga enheter med stora behov av att 
strukturera och organisera för mindre barngrupper.  

Ett arbete med att skapa strategier för att utveckla mindre barngrupper, som är tydliga och 
begripliga utifrån varje enskild förskolas behov och förutsättningar planeras. 

Grundskola  
Underlag och indikatorer  
Grundskolan har i årets tema Lärandeprocesser fokuserat på arbetet med digitala lärresurser, 
särskilt stöd, undervisning med fokus på ledning och stimulans och extra anpassningar, samt 
SAMSYV2. Även arbetet med bedömningsstöd har fortsatt utifrån genomförda analyser i tema 
Mål och resultat.  

Inför kvalitetsdialogerna har underlag insamlats för de olika fokusområdena.  

Nyckelpersonerna i digitalisering har genom intervjuer med lärare insamlat underlag från 
användandet av digitala lärresurser i de olika årskurserna.  

Grundskolans specialpedagoger har sammanställt åtgärdsprogram för grundskolans elever på 
samtliga skolor och arbetsgruppen för att Organisera särskilt stöd har genomfört en 
dokumentanalys av sammanställt material.  

Samordnaren för SAMSYV har samtalat med skolornas kontaktpersoner och gått igenom de 
lokala SAMSYV-planer som finns på enheterna. Detta har sedan analyserats tillsammans med 
verksamhetschef och en rektor. 

 
2 SAMSYV var från början ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden ämnat att göra Studie- och 
yrkesvägledningen mer likvärdig i kommunen. SAMSYV-planerna är idag en ordinarie del av grundskolans 
arbete.   
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Varje skolas nyckelperson för det systematiska kvalitetsarbetet har genomfört intervjuer med 
lärare på temat ledning och stimulans och extra anpassningar i undervisningen för att både 
utvärdera de insatser som skett på enheterna men också kartlägga en nulägesbild.  

För det fortsatta arbetet med bedömning har inget nytt underlag tagits fram. Istället har varje 
rektor fördjupat analyserna på den egna enheten utifrån den öppna enkät som gick ut till 
lärarna i tema Mål och resultat. Hur denna fördjupning har skett har sett olika ut på de olika 
enheterna.  

Nuläge och identifierade utmaningar  
Digitalisering  
Ett gediget arbete inom digitalisering har pågått inom grundskolan i många år. Detta visade 
sig när grundskolan tvingades ställa om till digital undervisning vårterminen 2021. Arbetet 
kunde snabbt komma igång och tekniken har fungerat. Nyckelpersoner finns på varje enhet 
och ingår i ett verksamhetsövergripande nätverk, vilket skapar en förankring och en 
transparens av utvecklingsarbetet ute på varje enhet. Utvecklingsledaren i digitalisering inom 
förvaltningen uppger att den support som krävts har varit utvecklingsfokuserad på 
undervisning och didaktik, snarare än på teknik som inte fungerar eller bristande kompetens 
hos personalen.  

Den kartläggning som genomförts av nyckelpersonerna i digitalisering visar att det finns en 
god tillgänglighet till digitala lärresurser inom grundskolan. Pedagogisk personal besitter 
adekvat kompetens i den teknik som används och det finns en förståelse, och ett engagemang, 
för betydelsen av digitalisering och digitala lärresurser.  

Men kartläggningen har också identifierat utmaningar. En utmaning är att säkerställa en 
fortsatt adekvat digital kompetens inom organisationen även vid personalomsättning. Vidare 
är en likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser för samtliga klasser, F-9 ett 
identifierat behov. Arbetet med att förverkliga en en-till-en plan (en dator per elev) för 
samtliga klasser inklusive årskurserna 1-3 fortgår och kommer att realiseras fullt ut i augusti 
2021.  

En adekvat digital kompetens inom den teknik som används innebär att nyckelpersonernas 
arbete har nått en punkt där de kan ta nästa steg och fokusera på didaktik kopplat till digitala 
lärresurser för att ytterligare utveckla undervisningen i Stenungsunds kommuns grundskolor – 
en utmaning men också en möjlighet.  

En utmaning som all utbildningsverksamhet står inför är den snabba utvecklingen inom 
digitalisering vilket innebär att den goda tillgängligheten av digitala lärresurser på marknaden 
också ger en uppsjö av lärresurser i verksamheten. Vikten av kvalitetssäkring och en 
korrelation mellan förväntan på produkten och vad produkten faktiskt leverera är av stor vikt. 
Här kan vi se att vissa lärresurser används som komplement till andra, vilket lyfter frågan 
huruvida mer kompletta lärresurser finnas att tillgå som undanröjer behovet av komplement. 

Vidare visar kartläggningen ett kompetensutvecklingsbehov i GDPR hos befintlig personal.  
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Särskilt stöd  
I den dokumentanalys som genomförts av grundskolans åtgärdsprogram framkommer de 
vanligaste framskrivna behoven och de vanligaste åtgärderna. Mindre sammanhang i olika 
former, lugn och trygg miljö, samt struktur och tydlighet är exempel på vanliga definierade 
behov. Särskild undervisningsgrupp, individuell undervisning av 
speciallärare/specialpedagog, samt elevassistent/vuxenstöd är exempel på vanliga framskrivna 
åtgärder. 
 

Utmaningar som framkommer i dokumentanalysen är att åtgärdsprogrammen är otydligt 
formulerade och att behov ibland skrivs fram direkt som åtgärder vilket gör det svårt att 
identifiera vilka behov åtgärderna grundas i. Detta leder till att de är svåra att följa upp på ett 
adekvat sätt. Det i sin tur riskerar att vara negativt för eleven då en bristande dokumentation 
kan medföra svårigheter för framtida lärare och specialpedagoger att förstå elevens behov. 
Vidare kan åtgärderna i vissa fall även vara allt för generella och därmed svåra att följa upp.   
 
Utifrån analyserna framkommer ett förbättringsbehov av att genomföra pedagogiska 
utredningar och formulera åtgärdsprogram. 
Behovet av att utveckla ”basen i 
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) 
triangel” det vill säga tillgängliga lärmiljöer 
(där även ledning och stimulans innefattas), 
och extra anpassningar i undervisningen för att 
minska behovet av särskilt stöd (toppen på 
triangeln) blev också tydligt i analyserna. 3 Bilden är tagen ur SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 

Ledning och stimulans och extra anpassningar i undervisningen 
I kvalitetsdialogerna framkommer att skolorna på olika sätt arbetat vidare med 
utvecklingsinsatser kopplade till ledning och stimulans och extra anpassningar i 
undervisningen.  Flera skolor har fortsatt med aktiviteter från förra läsåret som handlar om 
Ledarskap i klassrummet och Lektionsdesign.  Några skolor har fortsatt med tidigare 
påbörjade aktiviteter kopplade till arbetet med bildstöd i klassrummet. Vikten av att ”hålla i 
och hålla ut”, men även ”hålla bort” för att säkerställa faktisk utveckling och förändring lyftes 
i kvalitetsdialogerna av flera rektorer. Att göra för mycket för snabbt riskerar innebära en 
bristfällig implementering menar rektorerna. Samtidigt lyfter de att det är svårt att veta när ett 
utvecklingsarbete är ”klart” och när det är dags att ta nästa steg.  

 
3 Specialpedagogiska skolmyndighetens triangel över stödnivåerna i skolan illustrerar betydelsen av en bred bas 
i form av ledning och stimulans och tillgängliga lärmiljöer, följt av extra anpassningar och slutligen särskilt stöd. 
En bred bas skapar en inkluderande och tillgänglig undervisning för alla elever. Ledning och stimulans är de 
didaktiska verktygen som används i undervisningen i klassrummet och finns således tillgängliga för samtliga 
elever. Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig för den enskilde 
eleven och särskiljer sig från särskilt stöd genom att insatsen inte är lika omfattande eller under lika lång tid. 
Extra anpassningar behöver inte heller föregås av en utredning vilket särskilt stöd kräver.   
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Andra perspektiv som lyftes och diskuterades var vikten av ledning och stimulans i 
undervisningen för samtliga elevers chanser att nå sin fulla potential, samt vikten av 
elevinflytande.  Även grundsärskolans kompetens på området lyftes för framtida möjligheter 
till erfarenhetsutbyte.  

Det är tydligt att verksamhetens prioriterade arbete med ledning och stimulans och extra 
anpassningar i undervisningen fortgår ute på enheterna. Men det kan finnas ett behov av att 
förtydliga innebörden i begreppen och vad de innebär konkret i undervisningen.  
 
Det är i klassrummet som den mesta undervisningen sker och den ledning och stimulans och 
de extra anpassningar som ges är av största vikt för elevens chanser att nå bästa möjliga 
resultat utifrån den egna potentialen. Området kommer därför att även fortsättningsvis 
prioriteras i det systematiska kvalitetsarbetet ute på enheterna.  

Bedömningsstöd  
Enheterna har fortsatt sitt arbete med att analysera det underlag som togs fram till tema Mål 
och resultat gällande bedömning och bedömningsstöd.  Analyserna av detta visar på ett 
förbättringsbehov att planera aktiviteter för att: 

• Utveckla lärares kompetens, säkerhet och trygghet i att göra bedömningar av elevers 
kunskapsresultat och använda nationella bedömningsstöd. 

• Utveckla lärares kompetens i att analysera elevers kunskapsresultat och sina egna 
bedömningar i syfte att utveckla undervisning för att alla elever ska nå högre 
kunskapsresultat.  

SAMSYV 
All verksam personal inom skolan ska enligt läroplanen (Lgr11) ”verka för att utveckla 
kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som 
kan berika den som en lärande miljö, och bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 
begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.”  Utöver detta har 
läraren ett specifikt ansvar att ”bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, 
och medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 
företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället.”  

I samordnarens samtal med kontaktpersoner för SAMSYV och i granskningen av lokala 
planer framkommer att lärares ansvar för detta inte alltid är tillräckligt tydligt. På vissa skolor 
är inte heller den centrala SAMSYV-planen tillräckligt förankrad. 

 

Planerade åtgärder  
Utmaningar Åtgärder 
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Digitalisering  
Utifrån identifierade 
utmaningar finns behov av 
verksamhetsgemensamma 
aktiviteter. För att ta nästa 
steg i utvecklingen och 
arbeta vidare med att 
utveckla undervisningen 
och didaktik i användandet 
av digitala lärresurser 
planerar verksamheten 
handledning av 
nyckelpersoner utifrån 
lokala frågor och 
utvecklingsbehov på de 
olika enheterna.  

En fråga som inte kartlagts 
men som uppkommit i 
årets kvalitetsdialoger är 
hur verksamheten kan bli 
än bättre på att koppla 
digitalisering till arbetet 
med extra anpassningar och 
bedömning. Här planeras 
nyckelpersonsträffar för att se över olika möjligheter och vägar framåt. 

För att säkerställa att verksamheten bibehåller en adekvat kompetens för den teknik som 
används planeras framtagning av ”grundkurser” för nyanställda. Dessa kan även 
tillhandahållas redan anställda lärare i årskurserna 1-3 som en kompetenshöjande insats inför 
införandet av en-till-en planen.  Vidare kommer kompetenshöjande informationsträffar i 
GDPR att tillhandahållas på enheternas arbetsplatsträffar av förvaltningens utvecklingsledare 
ansvarig för digitalisering i grundskolan.  

Kartläggningen som genomförts är även ett viktigt steg i att kvalitetssäkra de digitala 
läromedel som används inför framtida upphandlingar.   

Särskilt stöd  
Dokumentanalyserna av åtgärdsprogrammen i grundskolan har visat ett behov av att utveckla 
kompetensen för att formulera tydliga behov grundade i det pedagogiska arbetet, samt att 
formulera åtgärder som är mer uppföljningsbara.  

Kompetensutveckling för specialpedagoger i att genomföra pedagogiska kartläggningar och 
skriva åtgärdsprogram planeras för att möta detta behov.  

 Didaktisk kompetens 
kopplad till digitalisering  

 Digital kompetens vid 
personalomsättning  

 GDPR  
 I vissa fall otydliga 

åtgärdsprogram där 
behov skrivs fram som 
åtgärder 

 En ”bred bas” i 
undervisningen i form av 
ledning och stimulans och 
tillgängliga lärmiljöer 

 Lärares kompetens, 
säkerhet och trygghet i 
att göra bedömningar av 
elevers kunskapsresultat 
och använda nationella 
bedömningsstöd 

 Lärarens ansvar för 
externa kontakter enligt 
grundskolans läroplan 

 Handledning av 
nyckelpersoner inom 
digitalisering utifrån lokala 
frågor och utvecklingsbehov på 
enheterna  

 Framtagning av grundkurser i 
digitalisering för nyanställda  

 Kompetenshöjande insatser i 
GDPR 

 Kompetensutveckling för 
specialpedagoger i att 
genomföra pedagogiska 
kartläggningar och skriva 
åtgärdsprogram 

 Framtagning av 
verksamhetsövergripande 
rutiner för pedagogiska 
utredningar 

 Utveckla organiseringen av 
tillgängliga lärmiljöer 

 Koppla på arbetet med ledning 
och stimulans i 
kompetensutvecklingsinsatser i 
aktionsforskning  

 Fortsatt utvecklingsarbete med 
bedömning utifrån 
grundskolans nya kursplaner  

 Revidering av SAMSYV-planen 
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Ytterligare ett verksamhetsövergripande arbete innebär är att se över hur utredningar kan 
genomföras på ”olika nivåer” utifrån planerad grad av åtgärd – i klassrummet, på skolan, 
kommungemensamt. I dagsläget är det endast specialpedagoger som gör utredningar men 
stora behov hos elever kan kräva större utredningar där fler professioner kopplas in. Här 
planeras en framtagning av verksamhetsövergripande rutiner.  

Dokumentanalysen visade även på ett verksamhetsövergripande behov av att utveckla 
organisering av tillgängliga lärmiljöer på varje skola.  Målet är att skapa tillgängliga 
lärmiljöer för alla elever så nära den egna ordinarie undervisningsgruppen som möjligt för att 
minska exkluderingen från ordinarie undervisningssammanhang. En 
verksamhetsövergripande aktivitet kommer att vara att arrangera erfarenhetsutbyte mellan 
rektorer om hur man arbetar med detta på skolorna.  

Ledning och stimulans och extra anpassningar i undervisningen 
För att ytterligare växla upp enheternas arbete med ledning och stimulans och extra 
anpassningar i undervisningen kopplas området på den kompetensutveckling i 
aktionsforskning som planerades i tema Mål och resultat.  
 
Nyckelpersoner i SKA har med utgångspunkt i Aktionsforskning utvecklat kompetens i att 
göra analyser i skolpraktik som grund för planering av aktiviteter (aktioner) och i att handleda 
lärarkollegor att göra detsamma i sina praktiker. 
 
Bedömning  
Utifrån analysen i tema Mål och resultat har arbetet med att ytterligare fördjupa och förtydliga 
arbetet med bedömning fortsatt. Enheterna fortsätter deras utvecklingsarbete utifrån 
grundskolans nya kursplaner.  

Verksamhetsgemensamma aktiviteter som stöd för enheternas fortsatta arbete innefattar en 
studiedag den 14 april 2021 med fokus på bedömning, samt en studiedag i juni 2021 med 
fokus på analys av elevers kunskapsresultat och egen bedömning. Studiedagarna planeras som 
inspel i skolornas lokala utvecklingsarbete med bedömning och bedömningsstöd.  
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SAMSYV  
För att lyfta lärares ansvar utifrån läroplanen och säkerställa att SAMSYV blir en del av varje 
lärares läsårsplanering planerar verksamheten att revidera den tidigare SAMSYV-planen för 
att bli mer av en handledning för lärares planering. Vidare verksamhetsövergripande 
aktiviteter skulle kunna inkludera kompetensutveckling för lärare i deras uppdrag utifrån 
formuleringen i läroplanen, samt att se över hur studie- och yrkesvägledare kan engageras mer 
i tidiga åldrar, F-6. 

Gymnasieskola  
Underlag och indikatorer  
Nösnäsgymnasiet består i dagsläget av fem enheter som leds av varsin rektor. Då det lokala 
systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen är rektors ansvar ser det systematiska 
kvalitetsarbetet olika ut på gymnasiets enheter och utgår från enhetens specifika behov – 
behov som i viss mån spetsats till under Covid19 pandemin. Framförallt gäller det skillnader 
mellan yrkesprogrammen och de teoretiska programmen. Enheternas lokala arbete under tema 
Lärandeprocesser har därför sett olika ut.   

Stenungsunds kommuns nya modell för det systematiska kvalitetsarbetet ger emellertid större 
möjligheter till samordning och erfarenhetsutbyte, även om den inte på något sätt är tänkt att 
standardisera det lokala arbetet på de olika enheterna. Det lokala systematiska kvalitetsarbetet 
är fortsatt rektors ansvar, men dialog och en tydlig informationskedja från medarbetaren, via 
rektor och verksamhetschef till huvudman och tillbaka ger större möjligheter att identifiera 
utmaningar gemensamma för samtliga enheter och att växla upp det kollegiala lärandet och 
samverkan inom skolan. Även samverkansvinster med andra verksamheter inom sektorn kan 
synliggöras genom dialogen och de sektorsövergripande rapporterna. I årets tema 
Lärandeprocesser har gymnasieskolan genomfört sin verksamhetsgemensamma 
kvalitetsdialog tillsammans med Vuxenutbildningens rektorer.   

Områden som gymnasieskolan valt att fokusera på i årets tema Lärandeprocesser inkluderar 
digitalisering, bedömning, lektionsdesign och ledarskapet i klassrummet, övergång och 
samverkan, samt särskilt stöd. Underlaget för denna rapport är den verksamhetsövergripande 
kvalitetsdialogen och enheternas egna rapporter över det lokala arbetet.  

Nuläge och identifierade utmaningar  
Digitalisering   
Gymnasiet konstaterar att arbetet med kreativ teknik och användandet av digitala verktyg 
fortgår och har fått förnyad fart i och med övergången till distansstudier och 
fjärrundervisning. Samtidigt lyfter rektorer i den verksamhetsövergripande kvalitetsdialogen 
att kompetensutvecklingsinsatser ibland blir spretiga och är beroende av specifika lärares 
engagemang. Det är en utmaning att skapa en helhetssyn och en bred bas där samtliga lärare 
känner sig involverade och engagerade.  
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Lektionsdesign och ledarskapet i klassrummet  
Analysen i tema Mål och resultat visade att män har fortsatt lägre måluppfyllelse än kvinnor 
inom gymnasieskolan trots en positiv utveckling av både andelen elever som tar examen inom 
fyra år och generellt högre meritvärden på skolan.  

En slutsats i tema Mål och resultat var att den tydlighet i lektionsstruktur som krävts efter 
övergången till fjärrundervisning under pandemin har gynnat flera elever, inte minst 
studieomotiverade män som har funnit det lättare att fokusera på lektionerna. Lektionsdesign 
och ledarskapet i klassrummet lyftes således som fortsatta fokusområden för gymnasieskolan 
för vidare arbete inom tema Lärandeprocesser.  

I fråga om lektionsdesign har aktiviteter kopplade till att göra lektionerna innehållsrika och 
dynamiska men samtidigt tydliga genomförts. Syftet med en lektion är alltid att denna ska 
vara lärorik och att eleven missar något väsentligt om hen inte deltar. Kollegiets kunskaper 
om nya inlärningsformer har delats kollegialt och ”Lyftmodellen” (lära-pröva-utvärdera) har i 
viss utsträckning använts. Enheterna har även arbetat vidare med lektionsdesign med fokus på 
tydliga utbildningsmoment i fråga om uppstart och avslut av lektioner. Detta då tydliga 
uppstarter och avslut tydliggör förväntningarna på eleven under lektionen och även 
sammanfattar de viktigaste delarna för eleven inför lektionens slut.  

Vidare konstaterar verksamheten att en av fjärrundervisningens framgångsfaktorer har varit 
indelningen av större grupper i mindre grupper för så kallade ”miniprojekt”. Erfarenheterna 
visar att detta gör lektionerna inte bara tydligare utan också ställer högre krav på engagemang 
och ansvarstagande hos eleverna vilket gett positiva resultat. Indelning i mindre grupper och 
andra sätt att organisera lärandet är en del av arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer 
vilket även det är ett prioriterat område som enheterna arbetar vidare med utifrån SPSM:s 
rekommendationer och enhetens behov.  

För att vidare utveckla ledarskapet i klassrummet har vissa enheter arbetat med 
lektionsobservationer och auskultation med fokus på just ledarskapet i klassrummet. 
Auskultationer ämnar bidra med utveckling av den enskilde lärarens arbete i klassrummet 
genom kollegial handledning och samverkan.  

Ett fortsatt arbete med att identifiera varför verksamheten inte når vissa män kan komma att 
identifiera fler riktade insatser.  

Bedömning  
I och med avsaknaden av nationella prov har större fokus lagts på sambedömning. Lärare har 
känt större behov av diskussion och sambedömning när de inte haft tillgång till vägledande 
nationella prov. Andra aktiviteter kopplade till bedömning är exempelvis kontinuerliga möten 
med mattelärare i handledning av speciallärare för att hitta nya vägar för undervisningen och 
bättre samplanering och sambedömning, samt olika typer av bedömningssätt.  

Mäns bristande måluppfyllelse är en utmaning som även kan kopplas till bedömning. Är det 
så att män konsekvent saknar vissa kunskaper/färdigheter/kompetenser och kan dessa i så fall 
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identifieras i arbetet med bedömning? Är det så att själva bedömningen missgynnar vissa män 
och att verksamheten behöver bli bättre på att identifiera nya former av bedömningssätt för att 
nå vissa elever?  

Övergång, samverkan och särskilt stöd 
När elever påbörjar sina studier på gymnasiet finns ett behov av screening och diagnostiska 
tester. Både för att ge en bild över var den enskilda eleven står kunskapsmässigt men också 
för att kunna designa kurserna så att eleverna klarar kunskapsmålen, alternativt får tillräcklig 
stimulans utifrån den egna potentialen.  

Ett prioriterat mål i gymnasieskolans ledningsgrupp är att samtliga elever som inte utvecklas i 
riktning mot kunskapskraven ska identifieras så tidigt som möjligt och här sker kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte för att säkerställa välfungerande rutiner. Verksamhetens erfarenhet visar att 
kartläggningar inför eventuellt åtgärdsprogram med fördel görs i grupp och inte av enskild 
mentor. Detta då den diskussion och kunskaps- och informationsöverföring som uppstår lärare 
emellan och mellan lärare och elevhälsoteam (EHT) är givande för att hitta de bäst lämpade 
åtgärderna för varje enskild elev.  

Gymnasiet för även dialog med grundskolan utifrån de dokumentanalyser som genomförts av 
åtgärdsprogrammen i grundskolan för att se över om de utmaningar som identifierats i 
grundskolan även är gällande för gymnasiet.  

I och med att gymnasiet genomförde sin verksamhetsövergripande kvalitetsdialog 
tillsammans med vuxenutbildningen framkom områden där verksamheterna kan se fördelar 
med mer samverkan. Gällande det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) finns fördelar med att 
samarbeta, inte minst för att inte trötta ut arbetslivet genom förfrågningar från olika 
verksamheter inom sektorn, men också i fråga om rutiner och arbetet med bedömning 
etcetera.  

Även ett djupare samarbete mellan introduktionsprogrammen (IM) och Vuxenutbildningen 
lyftes i dialogen. Samverkan kring övergång mellan IM och Vuxenutbildningen för unga i 
riskzonen för utanförskap har initierats som en del av InVux projektet.4 Ett samarbete för att 
säkerställa att samtliga elever som riskerar att inte få en examen från gymnasiet ser 
Vuxenutbildningen som ett alternativ skulle kunna vara ett område för vidare utveckling där 
även studie- och yrkesvägledningen skulle kunna involveras 
 

 

 

 

 
 

4 Projektet innefattar sex kommuner inom Göteborgsregionen och fokuserar på personer i åldrarna 15-24 år 
som riskerar att inte etablera sig på arbetsmarknaden.  Utmaningar Åtgärder 
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Planerade åtgärder  
Digitalisering 
Verksamheten planerar att se 
över hur arbetet med 
digitalisering kan samordnas 
och spridas mer i 
verksamheten. Detta för att 
underlätta förankring och 
implementering, samt göra 
arbetet mindre personbundet. 
Ett sätt att gå vidare är att se 
över hur grundskolan arbetar 
med sitt 
nyckelpersonsnätverk inom 
digitalisering för att 
utvärdera om vissa arbetssätt 
och strukturer kan föras över 
och användas i 
gymnasieskolan.  

Bedömning  
Utifrån den identifierade 
utmaningen mäns bristande måluppfyllelse ser verksamheten ett behov av att analysera 
bedömningen av män och deras kunskapsresultat. Dels för att identifiera om det finns några 
generella trender i vilka kunskaper/färdigheter/kompetenser det är som medför att män inte 
når godkända resultat, dels för att se över om verksamheten behöver bli bättre på att 
identifiera nya former av bedömningssätt för att nå vissa elever?  

Lektionsdesign och ledarskapet i klassrummet  
Arbetet kommer att fortsätta på enheterna utifrån enheternas specifika behov. Verksamheten 
kommer att arrangera kontinuerliga träffar med fokus på erfarenhetsutbyte och kollegialt 
lärande utifrån pågående arbete. Ett specifikt fokus i arbetet läggs på hur verksamheten bäst 
kan nå studieomotiverade män.   

Särskilt stöd 
Utifrån de analyser som genomförts av åtgärdsprogrammen i grundskolan finns skäl att se 
över om liknande utmaningar kan finnas i gymnasieskolan. I och med att grundskolan 
planerar genomföra aktiviteter i specialpedagogiska nätverket där gymnasieskolans 
specialpedagoger ingår, ser verksamheten över hur gymnasiet kan kopplas på de planerade 
kompetensutvecklingsinsatserna.  

Övergång och samverkan 
Områden för samverkan med vuxenutbildningen som lyftes i kvalitetsdialogen behöver ses 
över för att avgöra relevans och innehåll för eventuell vidare samverkan.  

 Gemensam helhetssyn 
som involverar all 
personal i arbetet med 
digitalisering 

 Generellt sett lägre 
studieresultat bland 
manliga elever 

 Djupare samverkan med 
Vuxenutbildningen kring 
APL och elever som 
riskerar att inte ta 
examen 

 Se över strukturer för 
samordning, förankring och 
implementering av 
digitaliseringsarbetet 

 En djupare analys av 
bedömningen av män och 
deras kunskapsresultat 

 Fortsatt utvecklingsarbete på 
enheterna med fokus på 
lektionsdesign och ledarskapet 
i klassrummet med särskilt 
fokus på att nå 
studieomotiverade elever, 
samt kontinuerliga träffar för 
erfarenhetsutbyte i 
ledningsgruppen 

 Koppla på gymnasieskolan i 
grundskolans planerade 
kompetensutvecklingsinsatser i 
det specialpedagogiska 
nätverket  

 Undersöka relevans och 
innehåll för vidare samverkan 
med Vuxenutbildningen  
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Vuxenutbildning  
Underlag  
I läroplanen för vuxenutbildningen går att läsa att ”Vuxenutbildningens målgrupp är 
heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål 
med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens 
behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och innehåll. 
Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och 
förutsättningar.” (Läroplan för Vuxenutbildningen, Lvux12).  

Nationellt finns styrdokument som dikterar individanpassning och flexibilitet genom 
exempelvis kontinuerlig antagning, individuella studieplaner och vägledning, samt rätten till 
validering etcetera. Huvudman kan i sin tur sätta lokala ramar genom upphandlingar, 
distansstudier, och flexstudier. Ett särskilt ansvar läggs emellertid på rektor att ”utbildningen 
organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser” 
och att ”lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter 
elevernas skiftande behov och förutsättningar.” (Lvux12). 

En stor del av det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna under tema Lärandeprocesser 
landar således i att säkerställa individanpassning och flexibilitet då det är centralt i 
vuxenutbildningens uppdrag, men också då det är en förutsättning för att ge varje elev 
möjlighet att nå målen.  

I tema Mål och resultat framkom att identifierade framgångsfaktorer, men även identifierade 
utmaningar, är tätt sammanlänkande med flexibilitet och individanpassning. Negativa avbrott 
(avbrott på grund av låg progression eller bristande närvaro), studieovana elever, elever med 
annat modersmål än svenska och kolliderande aktiviteter med arbetsförmedlingen eller annan 
instans är utmaningar som speglar en heterogen grupp elever där fokus behöver läggas på att 
skapa motivation och de rätta förutsättningarna för varje enskild elev att fullfölja sina studier. 

I tema Lärandeprocesser har vuxenutbildningen fortsatt att arbeta vidare med de planerade 
åtgärderna i tema Mål och resultat, men även fokusområden för temat som digitalisering och 
övergång och samverkan har lyfts. Årets tema Lärandeprocesser för Vuxenutbildningen 
inkluderar mentorskap, förbättrad introduktion till studierna, språkpraktik, studieteknik och 
digitalisering, övergång och samverkan, samt kompetensförsörjning. Enhet två har även 
påbörjat ett arbete med att se över gemensamma strukturer för det arbetsplatsförlagda lärandet 
(APL), men har fått pausa arbetet på grund av svårigheterna att säkra APL-platser under 
pandemin. Arbetet kommer att återupptas när tillgången till APL-platser återgår till mer 
normala nivåer.  

Nuläge och identifierade utmaningar  
Mentorskap  
Som nämnts i gymnasieskolans rapport genomförde vuxenutbildningen sin 
verksamhetsövergripande kvalitetsdialog tillsammans med gymnasieskolan. I dialogen 
framkom en rad potentiella samverkansmöjligheter varav en var ett djupare samarbete mellan 
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introduktionsprogrammen (IM) och vuxenutbildningen. I tema Mål och resultat lyftes även 
mentorskapet som en planerad åtgärd för att säkerställa att fler elever ges rätt redskap för att 
fullfölja sina studier.  

Arbetet med att utveckla mentorskapet i kombination med att underlätta övergången mellan 
IM och vuxenutbildningen har växlats upp inom projektet InVux som riktar sig till unga i 
riskzonen för utanförskap. Fokus har lagts på elever som själva ber om extra stöd, men också 
på elever där personal identifierat ett behov av extra stöttning.  

Förbättrad introduktion till studierna  
En förbättrad introduktion till studierna identifierades som en åtgärd i tema Mål och resultat 
för att säkerställa att elever förstår de krav som deras utbildning ställer på dem och är således 
ett verktyg för att motverka negativa avbrott.  

Pandemin har tvingat arbetet att bli mer digitalt och verksamheten har tagit fram filmer där 
eleven kan logga in och få sin introduktion. Steget till introduktionsfilmer istället för enbart en 
fysisk introduktion ses som en positiv utveckling av verksamheterna då filmer skapar en 
större flexibilitet för eleven som kan logga in när hen vill och även se filmen flera gånger.  

Språkpraktik  
Kommunfullmäktige har i Budget 2021 gett i uppdrag till förvaltningen att se över 
organisationen avseende Arbetsmarknadsenheten, Stöd- och försörjningsenheten och 
Vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och därmed få 
fler människor i sysselsättning. En stor del av Vuxenutbildningens fokus inom projektet Fler i 
självförsörjning har varit att se över hur språkpraktik kan främjas och utvecklas. I rapporten 
för tema Mål och resultat framkom att elever som på något sätt kombinerar sina språkstudier 
med praktiska inslag i lägre utsträckning har negativa avbrott. En orsak kan vara att det är 
motiverande att kombinera sina studier med yrkesstudier. Skolverket menar att praktik kan 
vara ett bra sätt för SFI-elever att lära sig svenska om den är en integrerad del av studierna 
(Andraspråkslärande på praktikplatsen, pdf3888.pdf (skolverket.se)).  

Studieteknik och digitalisering 
I tema Mål och resultat identifierades studieteknik som ett viktigt redskap för att höja 
måluppfyllelsen för studieovana elever. Arbetet med studieteknik har fortsatt genom 
temaveckor för eleverna med fokus på lässtrategier och strukturen kring studierna. Som en 
följd av pandemin har extra fokus även lagts på att utbilda framförallt SFI-elever i att använda 
digitala verktyg i sina studier.  

Arbetet med digitalisering i stort har växlats upp till följd av pandemin och en gemensam 
förstelärare i digitalisering för enhet 1 och 2 har påbörjat ett arbete med kompetensutveckling 
och att sätta gemensamma standarder för båda enheterna för att involvera all personal i 
digitaliseringsarbetet.     
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Övergång och samverkan 
Som nämnts tidigare framkom flera potentiella samverkansområden för gymnasieskolan och 
Vuxenutbildningen i den gemensamma kvalitetsdialogen. Förutom fördjupad samverkan 
mellan IM och Vuxenutbildningen lyftes samverkansvinster kopplade till APL. Främst 
gällande samordning för APL-platser för att inte trötta ut arbetslivet genom förfrågningar från 
olika verksamheter inom sektorn, men också i fråga om rutiner och arbetet med bedömning 
etcetera.  

Kompetensförsörjning  
I rapporten för tema Mål och resultat framkom att det är svårt att rekrytera behöriga 
yrkeslärare. Enhet två har arbetat med kompetenshöjande insatser för yrkeslärarna genom en 
föreläsningsserie för yrkeslärare via Skolverket. 

Planerade åtgärder  
Mentorskap  
Arbetet med att utveckla 
mentorskapet som en del 
av projektet InVux fortgår. 
Tanken är att strukturer 
och rutiner som arbetas 
fram inom projektet ska 
leda till permanent 
förändring i form av ett 
utvecklat mentorskap för 
målgruppen, samt ett 
fördjupat samarbete 
mellan IM och 
vuxenutbildningen i stort. 

Förbättrad introduktion 
till studierna  
Arbetet med att utveckla 
och ytterligare bygga på 
de introduktionsfilmer 
som framtagits under pandemin kommer att fortgå för att säkerställa en så bra introduktion till 
studierna som möjligt. När fysiska introduktioner inte längre är ett problem kan dessa även 
fortsättningsvis kompletteras med filmer.    

Språkpraktik  
Arbetet med projektet Fler i självförsörjning fortgår och ett uttalat mål för Vuxenutbildningen 
är framtagning av språkpraktikplatser. Efter avslutat projekt kommer framtaget arbetssätt för 
utökade praktikplatser och arbetsträning testas genom en pilotgrupp. Huruvida det är just 
språkpraktik på SFI som kommer att ingå i pilotgruppen är ännu inte klart. Pilotomgången 
kommer att genomföras under hösten 2021.   

Utmaningar Åtgärder 
 Avbrutna studier 
 Studieovana elever  
 Elever med annat 

modersmål än svenska  
 Djupare samverkan med 

gymnasiet kring APL och 
gymnasieelever som 
riskerar att inte ta 
examen 

 Fortsätta påbörjat arbete med 
mentorskap inom projektet InVux  

 Fortsätta utveckla 
introduktionsfilmer som ett 
komplement till fysiska 
introduktioner 

 Framtagning av 
språkpraktikplatser som en del av 
projektet Fler i självförsörjning 

 Fortsatt utveckling av temaveckor 
med fokus på studieteknik 

 Kompetensutvecklingsinsatser och 
framtagning av gemensamma 
standarder inom digitalisering för 
hela Vuxenutbildningen  

 Undersöka relevans och innehåll 
för vidare samverkan med 
gymnasiet 
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Studieteknik och digitalisering  
Temaveckorna med fokus på studieteknik kommer att fortgå och utvecklas vidare. Även det 
påbörjade arbetet med kompetensutvecklande insatser för personal på temat digitalisering 
planeras fortlöpa med fokus på att lägga en gemensam grund för hela Vuxenutbildningen att 
utgå ifrån.  

Övergång och samverkan 
Områden för samverkan med gymnasieskolan som lyftes i kvalitetsdialogen behöver ses över 
för att avgöra relevans och innehåll för eventuell vidare samverkan.  

Kompetensförsörjning  
Arbetet med att marknadsföra yrkeslärarrollen i olika branschorganisationer fortgår utifrån 
framtagna åtgärder i tema Mål och resultat.  

Kultur och fritid  
Underlag och indikatorer  
Kultur och fritid har genomfört kvalitetsdialoger på både tema Mål och resultat och tema 
Lärandeprocesser under 2020. Detta är emellertid den första skriftliga rapporteringen för 
Kultur och fritid.  

Fokuset i dialogerna har främst varit att avgöra innehåll för de olika temana. Vad är kvalitet 
och hur ska det följas upp och mätas?  

Nuläge och identifierade utmaningar  
Kultur och fritid ser positivt på att införlivas i det systematiska kvalitetsarbetet då modellen 
involverar medarbetarna i utvecklingsarbetet och skapar en tydlig systematik i uppföljning 
och utvärdering. Men också då arbetet sker parallellt med skolverksamheterna och kan 
synliggöra potentiella samverkansvinster.   

Gällande tema Lärandeprocesser finns två perspektiv för Kultur och fritid. Dels som en aktör 
för icke formellt lärande inom kultur och idrott, dels som en aktör som förstärker den formella 
utbildning som bedrivs i sektorns utbildningsverksamheter. Lärandet inom Kultur och fritids 
verksamheter innefattar allt från färdigheter att spela instrument till ledarskap och samarbete 
inom idrotten. Lärandet inom Kultur och fritid är således ett mål i sig, men Kultur och fritid 
skulle i framtiden även kunna bjudas in till kvalitetsdialoger med skolverksamheterna. 

Exempel för tema Lärandeprocesser skulle kunna inkludera biblioteket där elever från 
Vuxenutbildningen ofta studerar då de saknar bibliotek på skolan, Arenans verksamhet som 
stödjer möjligheterna till ett hälsosamt liv – vilket i förlängningen skapar bättre 
förutsättningar för inlärning – och fritidsgårdarnas arbete med att höja ungas självkänsla. 
Samverkansvinster och samordning kan även nås inom andra teman. Exempelvis skulle 
normer och värden i tema Trygghet och trivsel kunna vara ett ämne för vidare dialog 
verksamheterna emellan. Redan idag förstärker Kultur och fritid de insatser som sker inom 
den formella utbildningen kopplade till läroplansmålen för normer och värden genom den 
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ordinarie verksamheten och olika projekt. Erfarenhetsutbyte och samverkan verksamheterna 
emellan skulle kunna bidra till att växla upp både Kultur och fritids arbete och 
skolverksamheternas arbete.  

Som den inledande texten kring tema Lärandeprocesser beskriver finns inga statistiska 
indikatorer kopplade till temat. Temat är istället en uppföljning av analysen i tema Mål och 
resultat med fokus på hur verksamheten kan utvecklas och skapa bättre förutsättningar för 
lärande utifrån identifierat nuläge. Men tema Lärandeprocesser innehåller även vissa 
fokusområden. Dessa är en precisering av relevanta områden för uppföljning och analys inom 
temat. Ett första förslag på vilka dessa fokusområden ska vara definierades i årets 
kvalitetsdialoger och presenteras nedan.  

Förutsättningar för lärande 
Med utgångspunkt i olika nyckeltal i tema Mål och resultat görs en initial analys. Analyser 
kopplade till lärandet följs sedan upp i tema Lärandeprocesser. I tema Lärandeprocesser läggs 
fokus på vad verksamheten utifrån befintliga resurser kan göra för att skapa bättre 
förutsättningar för lärande. Exempelvis skulle nyckeltal kunna visa ett sjunkande antal besök 
till Kulturhuset och den initiala analysen i tema Mål och resultat pekar på att det främst är 
ungdomar som inte besöker Kulturhuset. Ett fokus i tema Lärandeprocesser skulle då kunna 
vara att i dialog med ungdomar undersöka vad som skulle göra dem intresserade att besöka 
kulturhuset. Dialogen blir sedan ett underlag för att använda som utgångspunkt för att 
utveckla verksamheten och locka fler ungdomar.  

Samverkan med andra verksamheter inom sektorn  
Som beskrivits ovan finns det samverkansvinster att dra mellan de olika verksamheterna inom 
sektorn. Kultur och fritid ser väldigt positivt på samarbete och samverkan som ett sätt att 
växla upp det egna arbetet och väljer därför att lyfta samverkan med andra verksamheter som 
en egen punkt för uppföljning inom tema Lärandeprocesser.  

Brukarinflytande  
Likt utbildningsverksamheterna, där barn-/elevinflytande är mål definierade i läroplanerna bör 
stora delar av Kultur och fritids verksamhet förankras hos, eller utgå ifrån, deltagaren eller 
brukaren. Exempelvis utgår fritidsgårdarnas aktiviteter och projekt helt från de ungas egna 
initiativ och personalen blir ett stöd i förverkligandet av de ungas visioner snarare än tvärtom. 
 
Inkludering  
Kultur och fritids verksamhet ska vara till för alla Stenungsunds invånare och inkludering är 
viktigt för att bland annat skapa ett tillåtande klimat, höja ungas självkänsla och ge goda 
förutsättningar för lärande. Vidare är inkludering något som definieras i vissa av 
verksamheternas styrdokument. Exempelvis ägnar bibliotekslagen prioriterade grupper som 
personer med funktionsnedsättning och de nationella minoriteterna särskild uppmärksamhet.   

Inkludering bör inte förväxlas med tillgänglighet utifrån diskrimineringslagen vilket hör 
hemma i tema Trygghet och trivsel.  
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Digitalisering 
Digitalisering är i dagsläget ett prioriterat mål för Kultur och fritid. Digitaliseringen av 
samhället pågår hela tiden och utvecklingen går fort. Här ser Kultur och fritid att de behöver 
fortsätta att utvecklas i takt med samhällsutvecklingen, varför digitalisering är en punkt för 
uppföljning inom tema Lärandeprocesser.  

Omvärldsbevakning och framtidsspaning  
Utöver digitaliseringen, men även till följd av digitaliseringen, sker många andra förändringar 
i samhället. Nya kompetenser krävs på arbetsmarknaden, ett stort informationsflöde skapar 
nya möjligheter men även nya utmaningar, en åldrande befolkning skapar nya förutsättningar 
och utmaningar i samhället etcetera. Kultur och fritid ser därför betydelsen och behovet av att 
följa dessa trender i samhället för både den egna verksamhetens utveckling och sektorn i stort.  
 
Planerade åtgärder   
Kultur och fritids främsta utmaning just nu är att definiera vad det systematiska 
kvalitetsarbetet ska 
innehålla och innebära för 
deras verksamhet. 
Utbildningsverksamheterna 
är vana vid att arbeta med 
systematiska kvalitetsarbete 
och det finns olika 
styrdokument som tydligt 
definierar vad det systematiska kvalitetsarbetet innebär för deras verksamheter. För Kultur 
och fritid är många begrepp nya och en utmaning är att involvera personal i arbetet på ett 
tydligt och givande sätt.  

Fokusområdena som framtagits i årets Lärandeprocesser är ett första förslag som nu kommer 
att följas upp och vidare processas tillsammans med personalen ute på enheterna för att 
säkerställa en förankring hos personalen. Innehållet i de olika temana är således levande och 
kan komma att förändras och vidare preciseras på de olika enheterna utifrån enheternas egna 
mål.  

Kultur och fritid arbetar även vidare med att specificera de indikatorer som ska följas upp 
inom tema Mål och resultat och tema Trygghet och trivsel. Detta för att komma vidare till 
faktisk uppföljning och analys av för verksamheten relevanta områden inom dessa 
nästkommande teman.  

Sektor utbildning  
Tema Lärandeprocesser är fokuserat på det operativa arbetet på de olika enheterna och 
mycket ansvar faller således på den enskilde rektorn/enhetschefen att driva arbetet framåt.  

I en sektorsövergripande rapport kan emellertid samverkansvinster synliggöras. Ett område 
som tydligt visar på samverkansmöjligheter är digitalisering. Till följd av Covid19 pandemin 

Utmaningar Åtgärder 
 Implementera modellen 

för det systematiska 
kvalitetsarbetet på 
enheterna och förankra 
arbetssättet hos 
personalen 

 Processa framtagna 
fokusområden för tema 
Lärandeprocesser på 
enhetsnivå 
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har arbetet med digitalisering fått förnyad fart inom hela sektorn. Vuxenutbildningen har 
tillsatt en förstelärare ansvarig för digitalisering på enhet ett och två för att skapa större 
enhetlighet och samstämmighet i arbetet. Även gymnasiet lyfter svårigheten med att skapa 
gemensamma strukturer som involverar samtlig personal. Grundskolan har sedan länge 
arbetat med nyckelpersonsnätverk för att säkerställa en god implementering av gemensamma 
strategier på enheterna.  

För att ta hjälp och lära av varandra har en samverkansgrupp inrättats centralt mellan 
grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen för att sprida positiva exempel och hitta 
gemensamma lösningar. I samverkansgruppen ingår utvecklingsledare och förstelärare från de 
olika verksamheterna.  

Något som framkommer i flera av de verksamhetsövergripande kvalitetsdialogerna är vikten 
av att ”hålla i och hålla ut” när det kommer till utvecklingsarbete för att säkerställa en 
bestående förändring. Samtidigt lyfter även flera rektorer att vissa saker ibland behöver 
”hållas bort” för att skapa en trygghet och ett lugn i utvecklingsarbetet på enheten. Det 
framkommer tydligt att det är viktigt med en sektorsövergripande modell för det systematiska 
kvalitetsarbetet som är ett stöd i det lokala arbetet snarare än något som tar alltför mycket tid i 
form av administration etcetera. Här är det viktigt att förvaltningen är lyhörd och skapar de 
strukturer som krävs för att uppnå en tydlighet och välfungerande modell för uppföljning. Ju 
bättre struktur desto mer tid kan rektor/enhetschef lägga på analys och det faktiska 
utvecklingsarbetet och vi kan nå de mål som modellen avser uppnå som exempelvis mindre 
fokus på rapportskrivning, ett stöd i utvecklingsarbetet snarare än enbart en kontrollfunktion 
etcetera. Här arbetar förvaltningen vidare i samspråk med varje verksamhetschef för att 
justera och hitta de bästa lösningarna för att optimera modellen.   
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§ 26 Dnr: KS 2021/49 
 
Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla 1 juni 2021 och gäller tills vidare. De av 
kommunstyrelsen 2012 beslutade riktlinjerna upphör därmed att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av förändringar i styrande dokument på nationell nivå har riktlinjer för enskild 
pedagogisk omsorg uppdaterats. Anpassning har skett till Skolverkets nya allmänna råd för 
pedagogisk omsorg, förskolans läroplan Lpfö 18 och barnkonventionen. Riktlinjerna reglerar 
hur Stenungsunds kommun hanterar rätt till bidrag, tillsyn och bidragsrelaterade frågor för 
enskild pedagogisk omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun Kommunstyrelsen 
2012-08-27 § 212 dnr 0389/12 
 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla 1 juni 2021 och gäller tills vidare. De av 
kommunstyrelsen 2012 beslutade riktlinjerna upphör därmed att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av förändringar i styrande dokument på nationell nivå har riktlinjer för enskild 
pedagogisk omsorg uppdaterats. Anpassning har skett till Skolverkets nya allmänna råd för 
pedagogisk omsorg, förskolans läroplan Lpfö 18 och barnkonventionen. Riktlinjerna reglerar 
hur Stenungsunds kommun hanterar rätt till bidrag, tillsyn och bidragsrelaterade frågor för 
enskild pedagogisk omsorg.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt Skollagen ska en kommun sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda 
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Både kommuner och fristående 
huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg och en fristående huvudman har under vissa 
förutsättningar rätt till bidrag från kommunen. I Stenungsunds kommun regleras den frågan i 
”Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem” 
från 2012.  
 
På grund av förändringar i styrande dokument på nationell nivå har översyn av riktlinjerna för 
Stenungsunds kommun skett. Anpassning har skett till Skolverkets nya allmänna råd för 
pedagogisk omsorg 2012, förskolans läroplan Lpfö 18 som trädde i kraft 1 juli 2019 och 
barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020. De nya riktlinjerna reglerar enskild 
pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun, vid beslut om rätt till bidrag, tillsyn och 
bidragsrelaterade frågor. 
 
Större förändringar i förhållande till tidigare riktlinjer kommenteras nedan. 
 
Förutsättningar för rätt till bidrag 
Kraven på sökande är mycket större. Den sökande ska exempelvis kunna visa att det finns 
förutsättningar för att utforma och förverkliga skollagens krav på pedagogisk omsorg och att 
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Stenungsunds kommuns riktlinjer ska följas.  
 
Ansökan om rätt till bidrag 
Handläggningstiden vid ansökan har definierats till fem månader från komplett ansökan till 
kommunstyrelsens beslut. Kraven på huvudmannen vid ansökan om rätt till bidrag är mer 
omfattande. Kraven på lokalens status, vandelsprövning hos sökande och övriga folkbokförda 
på samma adress över 15 år, samt ekonomisk förmåga har ökat. Sökande ska ange 
verksamhetsidé, inriktning, värdegrund och målsättning för ett ev. slutligt godkännande. 
  
Konkurs och likvidation 
Konkurs och likvidation har inte tidigare reglerats i riktlinjerna. Ansvariga för den enskilda 
pedagogiska omsorgen har nu en större skyldighet att informera Stenungsunds kommun om 
situationen och en konkursförvaltare förutsätts ha ett nära samarbete med Stenungsunds 
kommun och måste bland annat ta hänsyn till att rätten till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg inte kan överlåtas till annan juridisk person.   
 
Övergripande krav på verksamheten 
Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 och huvudmannens ansvar för att förmedla respekt 
för de mänskliga rättigheterna har tydliggjorts. Riktlinjerna trycker på att barns bästa särskilt 
ska uppmärksammas vid alla åtgärder som rör barn. Det innebär att personal ska ta hänsyn till 
alla samlade rättigheter som barnet har enligt barnkonventionen och till de behov och 
intressen som det enskilda barnet har.  
 
Riktlinjerna är också tydliga med att enskild pedagogisk omsorg ska utformas så att den 
stimulerar barns språkutveckling och att den utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov 
och åsikter. Huvudmannen ska se till att barnen dagligen erbjuds en rik och språkutvecklande 
miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och av engagerad personal. 
 
Riktlinjerna förtydligar dessutom att i begreppet omsorg ingår att barnen serveras varierande 
och näringsriktiga måltider. Enskild pedagogisk omsorg ska tillhandahålla frukost, lunch och 
mellanmål på regelbundna tider. Vid bedömning av vad som är näringsriktig måltid hänvisas 
till Livsmedelsverkets rekommendationer. Specialkost ska serveras på grund av medicinska 
skäl och specialkost av religiösa och etiska skäl i möjligaste mån. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Huvudmannens ansvar för att följa upp, utvärdera, analysera och föreslå åtgärder för 
kvalitetsutveckling förtydligas. Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål lyfts 
fram. 
 
Personal 
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Det ska i verksamheten finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig 
omfattning för att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses. 
Personalen ska också ha kompetens att utmana och stimulera barnens språkutveckling i 
svenska och förbereda barnen för fortsatt lärande. 
 
Barngrupper och säkerhet  
Huvudmannens ansvar för barnens säkerhet under tiden de vistas i verksamheten. Återigen 
lyfts lokalerna fram. Lokalerna ska vara trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i och 
utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande och 
utveckling såväl enskilt som i grupp. Huvudman måste kunna uppvisa 
brandsäkerhetsutlåtande från licensierad brandkonsult. 
 
Barns närvaro och frånvaro ska registreras, dokumenterade barnsäkerhetsronder ska 
genomföras en gång per år. Även dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och 
katastrofer ska uppdateras en gång per år.  
 
Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas och vårdnadshavare ska omgående 
informeras.  
 
Barngrupperna ska även vid vikariesituation ha en lämplig sammansättning och storlek.  
 
Bidragets storlek 
Grundbidraget regleras på samma sätt som tidigare men regleringen kring tilläggsbeloppet är 
mer omfattande. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd och tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Hemkommunen 
är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
 
Ansökningstiderna för tilläggsbeloppet har justerats och söks nu två gånger per år. 
Till ansökan ska bifogas underlag som visar på stödbehovet. 
 
Tillgång till resurspersoner 
Den enskilda pedagogiska omsorgen har möjlighet att konsultera Stenungsunds kommuns 
centrala specialpedagoger med inriktning förskola vid 1 - 2 tillfällen per år. Om den enskilda 
pedagogiska omsorgen använder andra resurspersoner än kommunens, erhålles inte ersättning 
för denna kostnad då det ingår i grundbeloppet.  
 
Tillsyn  
Riktlinjerna förtydligar Stenungsunds kommuns tillsynsansvar för de huvudmän 
kommunstyrelsen godkänt och anger att tillsyn ska ske var tredje år. Riktlinjer föreslår också 
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att verksamhetsbeskrivning och närvarorapporter ska vara Stenungsunds kommun tillhanda 
senast den 30 september varje år. 
 
Tillsynen definieras som en självständig granskning med syfte att kontrollera att 
verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra styrande dokument. I 
tillsynsuppdraget ingår att bidra till kvalitetshöjning och verka förebyggande och att lämna 
råd och ge vägledning till huvudmännen. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ärendet föranleder ingen ekonomisk bedömning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna tar tillvara barns rättigheter enligt barnkonventionen på ett bra sätt. Riktlinjerna 
tydliggör Stenungsunds kommuns ansvar för tillsyn av enskilda huvudmän. 
 
Juridiska bedömningar 
Riktlinjerna följer skollagen 25 kap. 2§ och 26 kap. 2§ (2010:800) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Riktlinjer för pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun Kommunstyrelsen 
2012-08-27 § 212 dnr 0389/12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön 
Sektorchef Verksamhetschef   
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se
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Inledning 
Allmänt  
Riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun utgår från skollagen 
25 kap. 2§ och 26 kap. 2§ (2010:800). Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att istället för 
förskola eller fritidshem erbjuda pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 
Pedagogisk omsorg ska genom sin verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.  
 
För pedagogisk omsorg är Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) vägledande. Det är därför viktigt att 
huvudmannen för verksamheten säkerställer att personal och huvudman är förtrogna med innehållet i 
såväl förskolans läroplan och barnkonventionen såväl som skollagens bestämmelser och 
Stenungsunds kommuns riktlinjer. 
 
En huvudman ska ansvara för att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter som är tillämpliga för verksamheten.  
 
Riktlinjerna beskriver vad som gäller i Stenungsunds kommun för enskild pedagogisk omsorg vid 
beslut om rätt till bidrag, tillsyn och för bidragsrelaterade frågor.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva vad som gäller för rätt till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg. 
 

Definitioner  
I enlighet med Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2012) är pedagogisk omsorg ett 
samlingsbegrepp för flera verksamhetsformer och är ett alternativ till förskola och fritidshem.  
Det finns olika varianter av hur pedagogisk omsorg kan bedrivas.  
 
Nedan följer några exempel: 
 

 En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.  
 En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i 

verksamheten.  
 En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.  
 En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men under del av 

tiden i en särskild lokal med andra personer.  
 Flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal. 
 Flerfamiljlösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem. 

 
 

Förutsättningar för rätt till bidrag  
Skollagen25 kap. 2§ och 10 - 14§ § 
 
Enligt skollagen ska förutsättningar för rätt till bidrag utredas. Stenungsunds kommun ska efter 
ansökan besluta att huvudmannen för enskild pedagogisk omsorg har rätt till bidrag om: 
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1. huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande 
offentlig verksamhet, 

2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet,  

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag för, och   

4. avgifterna inte är oskäligt höga (avgifterna ska tas ut på samma grunder som kommunen 
beslutar). 
 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 inte är 
uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 
 
I ansökan ska det framgå hur sökande avser skapa de förutsättningar som behövs för att utforma och 
förverkliga skollagens krav på pedagogisk omsorg och hur Stenungsunds kommuns riktlinjer för 
pedagogisk omsorg ska följas.  
 
Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
gäller för den aktuella verksamheten. 
 
Rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår löpande.  
 

Ansökan om rätt till bidrag 
Anvisningar samt ansökningsformulär för godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg finns 
på Stenungsunds kommuns hemsida.  
 
Ansökan ska inkomma till Stenungsunds kommun i god tid innan verksamheten beräknas starta. 
Stenungsunds kommuns handläggningstid är cirka fem månader, från komplett ansökan till beslut i 
kommunstyrelsen.   
 
Beslut om rätt till bidrag kan fattas först när lokalen som är tänkt för verksamheten har granskats och 
godkänts. I samband med en ansökan om rätt till bidrag görs en vandelsprövning som innebär 
kontroll av brottsregister för sökanden och övriga folkbokförda över 15 år på samma adress, 
förekomst av skatteskulder och liknande av den eller de som står bakom ansökan (rättssubjektet). 
 
Följande uppgifter ska ingå i ansökan om bidrag från huvudman: 
 
 Pedagogiska omsorgens verksamhetsidé 
 Pedagogiska omsorgens inriktning 
 Pedagogiska omsorgens värdegrund 
 Pedagogiska omsorgens målsättning 
 Verksamhetens omfattning, antal barn och organisation inkl. antal anställda  
 Datum när verksamheten kommer att starta  
 Pedagogisk ansvarig (namn)  
 Personal och kompetensnivå (dokumentation över personalens utbildning och erfarenheter)  
 Huvudman ska inneha F-skattebevis och vara registrerad som arbetsgivare om personal anställs  
 Intyg från kronofogdemyndigheten att skuld saknas 
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 Ekonomisk kalkyl som visar beräknade kostnader och intäkter 
 Aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning eller stadgar  
 Verksamhetens lokaler ska beskrivas och om det finns begränsningar i hur lokalerna kan 

användas måste detta framgå av ansökan 
 Verksamheten ska bedrivas vid den adress som beslutet om rätt till bidrag anger 
 Tidigare erfarenheter och referenser om så finnes 
 Övriga handlingar som ska bifogas som underlag för kommunstyrelsen beslut 
 

Beslut om rätt till bidrag 
Skollagen 25 kap 2§ och 10§  
 
Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun är beslutande myndighet och handlägger ansökan om rätt 
till bidrag för verksamhetens omfattning samt om återkallande av bidrag.  
 
Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska varje verksamhet ansöka om 
bidrag. 
 

Ny ansökan   
Efter att sökanden fått beslut om rätt till bidrag har huvudmannen ett år på sig (från beslutsdatum) att 
starta verksamheten. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. 
 
Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid väsentliga förändringar i verksamheten såsom byte av 
huvudman, lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet.  
 

Konkurs eller likvidation  
Finns en uppenbar risk för konkurs eller likvidation av ett företag som driver enskild pedagogisk 
omsorg ska ansvariga för företaget omgående lämna information om detta till Stenungsunds 
kommun. I det fall ett företag försätts i konkurs ska en konkursförvaltare företräda konkursboet och 
denne ersätter därmed tidigare styrelse. Gäldenären, den som tidigare haft ansvar för företaget, 
förlorar i detta läge rådigheten över egendomen och kan inte heller ingå nya förbindelser som kan 
göras gällande i konkursen.  
 
En konkursförvaltare kan välja att direkt avsluta verksamheten eller att ansöka hos Stenungsunds 
kommun om att få fortsätta bedriva verksamheten. Väljer konkursförvaltaren att avsluta 
verksamheten ska kontakt tas omgående med Stenungsunds kommun. Konkursförvaltarens beslut att 
avveckla verksamheten ska lämnas skriftligen.  
 
Väljer konkursförvaltaren att försöka bedriva verksamheten vidare, och under tiden söka intressenter 
som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren göra en skriftlig framställan till 
Stenungsunds kommun om önskad fortsatt drift av enskild pedagogisk omsorg och där redovisa vilka 
eventuella förutsättningar som en fortsatt drift kräver. 
 
I de fall en verksamhet kan bedrivas vidare av en konkursförvaltare, och konkursförvaltaren avser 
söka efter någon som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren ha ett nära samarbete med 
Stenungsunds kommun. En konkursförvaltare måste ta hänsyn till att rätten till bidrag för enskild 
pedagogisk omsorg inte kan överlåtas till annan juridisk person. Finner konkursförvaltaren en 
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intressent måste denne intressent göra en ansökan om godkännande i enlighet med skollagen och 
dessa riktlinjer (se tidigare avsnitt om rätt till bidrag och ansökan).  
 
Vad som gäller för konkurser enligt ovan gäller likvärdigt för likvidation eller liknande av företag.  
 
Konkursförvaltaren bör informera vårdnadshavare om att de som vill ha en kommunal 
barnomsorgsplats får ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet att 
med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.  
 

Avveckling av verksamhet  
Om enskild pedagogisk omsorg ska avvecklas ska huvudmannen skriftligen och omgående informera 
Stenungsunds kommun samt alla vårdnadshavare med barn inskrivna i verksamheten inklusive de 
vårdnadshavare som ställt sina barn i kö till verksamheten.  
 
Huvudmannen ska fatta ett formellt beslut om avvecklingen. Beslutet, inklusive en handling 
(exempelvis registreringsbevis) som anger vem som är behörig firmatecknare, skickas till 
Stenungsunds kommun. Beslutet ska innehålla uppgifter om datum för avvecklingen och vara 
undertecknat av behörig firmatecknare. 
 
Huvudmannen ska upplysa vårdnadshavare som vill ha en kommunal barnomsorgsplats att de har 
möjlighet att ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet att med förtur 
ta över barnen till kommunal verksamhet.  
 
 

Övergripande krav på verksamheten   
 25 kap.2 och 6 § § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 
kap. 1 samt Barnkonventionen artikel 3 
 
Huvudmannen ska tillgodose barns behov av omsorg och genom pedagogisk verksamhet stimulera 
barns utveckling och lärande. Verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 
  
Huvudmannen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den 
främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Huvudmannen ska därmed utarbeta former för 
barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som 
är meningsfullt och roligt i enskild pedagogisk omsorg, oavsett ålder, kön, social och kulturell 
bakgrund. 
 
En central princip i barnkonventionen är att barnets bästa särskilt ska uppmärksammas vid alla 
åtgärder som rör barn (artikel 3). Det innebär att personal ska ta hänsyn till alla samlade rättigheter 
som barnet har enligt konventionen och till de behov och intressen som det enskilda barnet har. Av 
skollagen framgår också att enskild pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets 
rättigheter.  
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Utveckling och lärande 
Skollagen 25 kap. § 2 samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 
kap.2 
 
Huvudmannen ska säkerställa att personalen har förutsättningar att bedriva verksamheten så att den 
stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt lärande till 
exempel genom personalens kompetens, relevanta material och redskap samt lokalernas utformning.  
 
Enskild pedagogisk omsorg ska utformas så att den stimulerar barns språkutveckling och att den 
utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Huvudmannen ska se till att barnen 
dagligen erbjuds en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och 
av engagerad personal.  
 

Måltider  
Skollagen25 kap. 2§ skollagen och Livsmedelsverkets rekommendationer 
 
Omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov. I begreppet omsorg 
ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Enskild pedagogisk omsorg ska 
tillhandahålla frukost, lunch och mellanmål som ska serveras på regelbundna tider.   
 
Vid bedömning av vad som är näringsriktiga måltider bör de svenska näringsrekommendationerna 
(Livsmedelsverkets rekommendationer) vara en utgångspunkt. Specialkost ska serveras på grund av 
medicinska skäl. Specialkost av religiösa och etiska skäl ska i möjligaste mån tillgodoses.  
 
 

Uppföljning och utvärdering 
Skollagen 25 kap. 8§ skollagen samt 7 kap. i Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg 
 
Huvudmannen för enskild pedagogisk omsorg ska varje år följa upp, utvärdera, analysera och föreslå 
åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i verksamheten.  
 
Utifrån analysen ska huvudmannen sammanställa en dokumenterad utvärdering som även ska 
innehålla bedömningar av verksamhetens utvecklingsbehov och de förbättringsåtgärder som planeras 
för att utveckla verksamheten för att på bästa sätt stimulerar barnens utveckling och lärande. 
 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål där det framgår hur 
vårdnadshavare kan lämna synpunkter och på vilket sätt dessa kommer utredas. Huvudmannen ska 
informera om rutinerna på lämpligt sätt.  
 
Klagomål ska även kunna lämnas anonymt till huvudmannen. 
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Personal  
Skollagen 25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg kap.6 
 
Huvudmannen ska säkerställa att det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Detta innebär att en huvudman 
och eventuell anställd personal ska ha utbildning med inriktning barn eller erfarenhet av att arbeta 
med barn i de åldrar det gäller.  
 
Personalen ska ha kompetens att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska och 
förbereda barnen för fortsatt lärande.  
 
I verksamheten ska det finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning för 
att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses. 
 
Huvudman och personal ska ha kännedom om de styrdokument som gäller för verksamheten.  
 
Huvudmannen bör ge personal möjligheter till kompetensutveckling och pedagogisk handledning 
som behövs för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete.  
 

Tystnadsplikt  
Skollagen29 kap. 14§ skollagen 
 
Huvudmannen ska ha rutin för hur all personal informeras om den tystnadsplikt som gäller.  
 

Samverkan och anmälningsplikt till socialnämnden  
Skollagen29 kap. 13§ skollagen 
 
Huvudman och personal ska känna till anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen (2001:453), vad den 
innebär och hur de skall agera vid oro för ett barn. Verksamheten ska dokumentera rutiner för hur 
man informerar anställda om anmälningsskyldigheten och hur man går tillväga vid oro för ett barn. 
Enligt skollagen ska en huvudman på initiativ från socialnämnden samverka med organisationer, 
samhällsorgan och andra som berörs i frågor om barn far illa eller riskerar att fara illa.  
 
 

Barngrupper och säkerhet  
Skollagen 25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg kap.5 
 
Huvudmannen ska ansvara för att enskild pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler 
i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara trygga, säkra och 
hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, som 
stimulerar barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. 
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Används en kompletterande lokal ansvarar huvudmannen för att denna uppfyller samma krav enligt 
ovan och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser. 
 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Personalen 
ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro.  
Huvudmannen ska genomföra dokumenterad barnsäkerhetsrond av de lokaler/bostäder som ska 
användas för pedagogisk omsorg innan en verksamhet startar och därefter en gång per år.  
 
Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska 
finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av verksamhetens personal. Första hjälpen 
för barn ska hållas aktuell och vara uppdaterad. Rutinerna ska uppdateras varje år.  
 
Alla befintliga huvudmän och alla som ansöker om rätt till bidrag för att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg ska uppvisa brandsäkerhetsutlåtande från licensierad brandkonsult för de lokaler där 
verksamhet bedrivs. 
 
Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående 
informeras. 
 
För att verksamheten ska kunna upprätthålla barnsäkerhet med en god kvalitet i verksamhetens 
innehåll måste det finnas system och dokumenterad vikarieberedskap för både kortare och längre tids 
personalfrånvaro. Barngruppen ska även vid en vikariesituation ha en lämplig sammansättning och 
storlek. 
 
Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens 
ansvar att transporten sker barnsäkert.  
 
 

Öppenhet och öppettider 
Skollagen 25 kap. 10 §, tredje punkten skollagen 
 
I enlighet med skollagen ska enskild pedagogisk omsorg vara öppen för alla barn.  
 
Verksamheten ska erbjuda barn från ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till 
vårdnadshavares förvärvsarbete/studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Verksamheten ska följa Stenungsunds kommuns ramtider för öppethållande, det vill säga  
dagtid, måndag till fredag klockan 06:30-18:00. Huvudman ska informera vårdnadshavare om 
ramtiderna.   
 
Förändras vårdnadshavares behov av omsorgstid inom ramtiden ska behovet mötas skyndsamt. 
 

Placering då verksamheten är stängd 
En alternativ placering ska erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av omsorg när den 
ordinarie verksamheten har stängt. 
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Bidrag 
Bidrag från hemkommunen 
Skollagen 25 kap. 10 - 14§§ Skollagen samt Skolförordningen (SFS 2011:185) 14 kap 
 
Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har rätt till bidrag enligt 10 § som tas emot. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §.  
  
Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till 
mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om barnet tagits 
emot i två enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en enskild verksamhet, är kommunen inte 
skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en 
kommunal verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan 
huvudmännen för verksamheterna. 
 
När barnet tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen 
inte lämna bidrag för fler barn än det antal barn som tas emot.  
 
För att ersättning ska utbetalas ska barnet ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, 
studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn, om barnet har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling.  
 
För en outnyttjad plats erhålls ersättning för högst två månader. Det är huvudmannens ansvar att 
meddela Stenungsunds kommun om outnyttjad plats. Vid nyplacering gäller inte rätten till ersättning 
i två månader vid ledighet/outnyttjad plats. Flyttas inskolningsdatum fram ska också placeringsdatum 
ändras. 
 
Personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Närvarorapporterna sparas i 12 
månader och finns tillgängliga vid tillsyn.  
 
Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna.  
 
Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens 
föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Resursfördelning görs utifrån barnens ålder och serviceform men även utifrån barns behov och 
förutsättningar. Fördelningsmodellen är utformad utifrån Skollagens föreskrifter om bidrag på lika 
villkor till kommunala och enskild pedagogisk omsorg. 
 

Barn folkbokförda i annan kommun  
Skollagen 8 kap. 21 § Skollagen  
 
Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan 
den enskilda pedagogiska omsorgen och barnets hemkommun.  
 
Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i den enskilda 
pedagogiska omsorgen i Stenungsunds kommun.  
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Bidragets storlek  
Skollagen 25 kap.10 - 12 § § Skollagen 
 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid enskild pedagogisk omsorg. 
Bidraget består enligt skollagen av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
 omsorg och pedagogisk verksamhet, 
 pedagogiskt material och utrustning, 
 måltider, 
 administration 
 mervärdesskatt och 
 lokalkostnader (i förekommande fall). 

 

Bidragets storlek dvs ersättningsnivån per barn, beslutas av kommunstyrelsen varje år.  

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om kommunen inte tillhandahåller pedagogisk omsorg 
ska bidraget bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhetens innehåll 
och omfattning. 

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet 
ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala 
tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

Ansökan om tilläggsbelopp kan inlämnas när som helst under året dock senast 15 maj för beslut som 
avser kommande hösttermin och 15 november för beslut som avser kommande vårtermin.  
 
Till ansökan ska bifogas ett underlag som visar på stödbehovet. Detta underlag består minst av, 
verksamhetens utredning av barnets särskilda stödbehov och handlingsplan för barnet. Utöver detta 
bifogas läkarutlåtanden, specialpedagogiska bedömningar, psykologutredningar eller annat som 
stödjer stödbehovet. Ansökningar utan information enligt ovan återsänds till sökanden.  
Har barnet tidigare erhållit tilläggsbelopp ska den föregående insatsen utvärderas och bifogas 
ansökan. 
 
I undantagsfall kan sökanden beviljas retroaktiv ersättning. Det kan exempelvis handla om att beslut 
inte kan inväntas. I stort sett alla insatser bör vara kända innan barnet blir föremål för extraordinärt 
stöd, varför restriktivitet råder avseende retroaktiv ersättning.  
Beslut kan fattas som längst för terminen/kalenderhalvåret ansökan avser och nästkommande 
termin/kalenderhalvår.  
 
För mer information om tilläggsbelopp, se dokumentet ”Regler för tilläggsbelopp”. 
 
Blankett för ansökan finns att hämta på Stenungsunds kommuns hemsida.  
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Utbetalning av bidrag 
Ersättning betalas ut för det antal barn som är inskrivna per den 15:e i resp. månad. Utbetalningen 
avser hela månaden. 
 

Tillgång till resurspersoner 
Den enskilda pedagogiska omsorgen har möjlighet att konsultera Stenungsunds kommuns centrala 
specialpedagoger med inriktning förskola vid 1 - 2 tillfällen per år.  
 
Om den enskilda pedagogiska omsorgen använder andra resurspersoner än kommunens, erhålles inte 
ersättning för denna kostnad då det ingår i grundbeloppet. 
 
 

Avgifter 
Skollagen 25 kap. 9 § Skollagen samt Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
 
Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa men kan ta ut lägre avgifter.  
 
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om huvudmannen tar ut avgifter i strid med maxtaxan. 
Samordning av avgiften ska ske i de fall syskon är placerade i kommunal verksamhet eller i annan av 
kommunen bidragsfinansierad verksamhet.  
 
Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter för exempelvis administrations-, förenings- eller 
liknande avgifter.  
 
Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna. 
 
 

Tillsyn  
Skollagen 26 kap. 2, 4, 6, 7, 9 §§ 
 
Stenungsunds kommun ansvarar för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunstyrelsen godkänt. Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg genomförs var tredje år.  
 
Verksamheten är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla 
handlingar och annat material som behövs för tillsynen.  
 
Verksamhetsbeskrivning samt närvarorapporter ska vara Stenungsunds kommun tillhanda senast den 
30 september varje år. 
 
Tillsynen ska säkerställa att enskild pedagogisk omsorg bedrivs i enlighet med skollagens krav samt 
övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för verksamheten. 
 
Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera att den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter samt dessa 
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riktlinjer och att enskilda som har godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 
och 5b §§ skollagen. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid granskningen.  
 
I tillsynsuppdraget ingår att bidra till kvalitetshöjning och verka förebyggande. Tillsynsmyndigheten 
ska därför inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till huvudmän i syfte att stödja 
förändrings- och utvecklingsarbetet.  
 
Tillsynsmyndigheten har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess 
tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de 
byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.  
 
Oanmäld tillsyn kan ske om Stenungsunds kommun finner det påkallat. Nystartsbesök genomförs av 
Stenungsunds kommun i samband med att enskild pedagogisk omsorg startas upp. 
 
Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens 
begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för 
tillsynen.  
 

Ingripande vid tillsyn 
Skollagen 26 kap. 10–13, 15–16, 18 och 27 §§ 
 
Om det vid tillsynen framkommer att en verksamhet bedrivs med brister eller att enskilda som 
godkänts av kommunen inte längre uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5b § kan kommunstyrelsen 
besluta om ingripande i form av anmärkning, föreläggande eller föreläggande förenat med vite.  
 
Tillsynsmyndigheten får avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa, om den vars verksamhet 
granskas vidtar nödvändig rättelse eller om det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns 
särskilda skäl mot ett ingripande.   
 
Om en huvudman inte följer ett föreläggande och om verksamhetens missförhållande är allvarligt får 
kommunstyrelsen återkalla en huvudmans godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg.  
 
I vissa mycket allvarliga situationer, då det exempelvis finns risk för barnens hälsa och säkerhet, får 
kommunstyrelsen förbjuda huvudmannen att tillsvidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare 
genom ett tillfälligt verksamhetsförbud.  
 
Ett godkännande av en enskild som huvudman för pedagogisk omsorg får också återkallas om den 
enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 §, exempelvis att det 
saknas insikt i föreskrifterna som gäller för verksamheten, ekonomiska förutsättningar att driva 
verksamheten eller om huvudmannen bedöms som olämplig.  
 

Försäkring 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas på enskild pedagogisk 
omsorg.  
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Barn som är inskrivna i enskild pedagogisk omsorg och har registrerats av kommunen eller av 
barnens hemkommuner omfattas av Stenungsunds kommuns olycksfallsförsäkring (heltid).  

Information om försäkringen finns på Stenungsunds kommuns hemsida  www.stenungsund.se/Barn, 
utbildning/försäkring.  
 
Huvudmannen ansvarar själv för att försäkra sin verksamhet.  
 
 

Överklagande av kommunens beslut  
Följande beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (28 kap 5 § Skollagen)  

 Godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg 
 Bidrag (grundbelopp eller tilläggsbelopp) 
 Återkallande av godkännande 
 Vitesföreläggande 
 Tillfälligt verksamhetsförbud 

Ett beslut enligt ovan följs av en anvisning om hur beslutet kan överklagas. 
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Enskild pedagogisk omsorg 

INLEDNING 

Allmänt 
Den 1 juli 2011 börjar en ny skollag (SFS 2010:800) 
att tillämpas. Med hänvisning till denna lag har Barn 
och utbildning i Stenungsunds kommun fastställt 
dessa riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg. 
Riktlinjerna gäller från och med den 1 oktober 2012. 

För pedagogisk omsorg är Läroplanen för förskolan 
och Skolverkets allmänna råd för familjedaghem 
(1999) vägledande. Läroplanens avsnitt om normer 
och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg 
som för förskolan och blir därmed vägledande i 
samband med kvalitetsbedömningen vid prövningen 
av enskild verksamhet.  

Riktlinjerna redovisar och förtydligar den nya 
skollagen och beskriver de rutiner som gäller för rätt 
till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Huvudmän 
som beviljats rätt till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg i Stenungsunds kommun ska följa dessa 
riktlinjer. För bedrivande av enskild pedagogisk 
omsorg ska också all annan tillämplig lagstiftning 
följas.  

Lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar den 
pedagogiska omsorgens verksamhet kallas i dessa 
riktlinjer för styrdokument.  

Enskild som innehar rätt till bidrag benämns i dessa 
riktlinjer huvudman.  

En huvudman ansvarar för att verksamhet bedrivs i 
enlighet med skollagen och dessa riktlinjer.  

Skollagen och förskolans läroplan kan hämtas på: 
skolverket.se 

Som stöd för arbetet i pedagogisk omsorg hänvisas 
till Skolverkets allmänna råd Kvalitet i 
familjedaghemmet. De allmänna råden Kvalitet i 
familjedaghemmet och dessa riktlinjer kan hämtas 

på www.skolverket.se 

Stenungsunds kommun uppdaterar fortlöpande 
dessa riktlinjer med anledning av förändringar i 
lagstiftning, praxis eller politiska beslut i kommunen. 
När uppdateringar görs i riktlinjerna anges det på 
Stenungsunds kommuns hemsida 
www.stenungsund.se  

25 kap. 2 § skollagen 
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PEDAGOGISK  
OMSORG 
OLIKA 
VERKSAMHETSFORMER 
 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och 
fritidshem och den kan organiseras på olika sätt.  
Pedagogisk omsorg kan bedrivas som 
familjedaghem, flerfamiljssystem eller liknande.  
 
Familjedaghem  
Ett familjedaghem kännetecknas av att en 
dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en 
liten barngrupp. Använder familjedaghemmet en 
kompletterande lokal ansvarar familjedaghemmet 
för att denna uppfyller dessa riktlinjer och andra 
myndigheters bestämmelser.  
  
Flerfamiljsystem  
Ett flerfamiljsystem kännetecknas av att föräldrar, 
genom exempelvis en gemensam ekonomisk 
förening eller handelsbolag, bildar ett 
”flerfamiljsystem”.  
Flerfamiljssystemet kan anställa en 
barnskötare/pedagog som utför pedagogisk omsorg i 
familjernas bostäder.  
 
 

 

FÖRUTSÄTTNING FÖR 
RÄTT TILL BIDRAG   

Den kommun där en enskild bedriver sådan 
pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter ansökan 
besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 

1. huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för motsvarande 
offentlig verksamhet 

2. verksamheten inte innebär påtagliga 
negativa följder för kommunens 
motsvarande verksamhet 

3. verksamheten är öppen för alla barn som en 
kommun skall sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undan tag för 
barn som hemkommunen har beslutat att 
inte lämna bidrag för enligt 13 § andra 
stycket, och 

4. avgifterna inte är oskäligt höga (avgifterna 
skall tas ut på samma grunder som 
kommunen beslutar). 

 
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till 
bidrag trots att villkoret i första stycke punkt 3 inte 
är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till 
verksamhetens särskilda karaktär. 
 
Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i 
lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
gäller för den aktuella verksamheten. 
 

(25 kap  10 § skollagen) 

ANSÖKAN  OM ATT 
BEDRIVA PEDAGOGISK 
OMSORG    
(HUVUDMANNASKAP) 

Följande uppgifter skall ingå i ansökan om bidrag 
från Huvudman: 

 Beskrivning av inriktning och pedagogiska 
verksamhetsmål utifrån skollagens krav 
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ANSÖKAN   Verksamhetens omfattning, antal barn, 
åldersgrupper och organisation inkl. antal 
anställda 

 Datum för när verksamheten kommer att 
starta 

 Pedagogisk ansvarig (namn) 
 personal och kompetensnivå (dokumentation 

över personalens utbildning och 
erfarenheter)  

 utdrag ur belastningsregister 
 F-Skattsedel 
 Intyg från kronofogdsmyndigheten att skuld 

saknas 
 Ekonomisk kalkyl som visar beräknade 

kostnader och intäkter 
 Aktuellt registreringsbevis samt 

bolagsordning eller stadgar 
 Lokalisering och lokaldisposition 
 Tidigare erfarenheter och referenser om så 

finnes 
 Övriga handlingar som skall bifogas som 

underlag för Bildningsutskottets beslut 
 

 BESLUT Kommunstyrelsens Bildningsutskott fattar beslut om 
bidrag för verksamhetens omfattning samt om 
återkallande av bidrag.  
 
Om en enskild huvudman avser att bedriva flera 
verksamheter skall varje verksamhet ansöka om 
bidrag. 
 

(se 25 kap 10 § skollagen) 

NY ANSÖKAN Rätten till bidrag är inte tidsbegränsad men rätten 
upphör automatiskt om huvudmannen inte har 
startat verksamhet inom 1 år efter beslut om bidrag. 
Därefter krävs en ny ansökan om bidrag. 
 
Ett nytt beslut om bidrag krävs vid byte av 
huvudman, eller andra förändringar i verksamhet 
som bedöms väsentliga. 
 

 

ÅTERKALLELSE AV 
VERKSAMHET/ 
GODKÄNNANDE PÅ EGEN 
BEGÄRAN 
 

Huvudmannen skall omgående meddela 
Stenungsunds kommun om avveckling planeras.  
 
Kommunen har ingen skyldighet att med förtur ta 
över barnen till kommunal verksamhet. 
 

 

AVGIFTER Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut 
lägre avgifter. 
 
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om 
huvudmannen tar ut avgifter i strid med maxtaxan. 
Samordning av avgiften skall ske i de fall syskon är 
placerade i kommunal verksamhet eller i annan av 
kommunen bidragsfinansierad verksamhet. 
 
Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter i 

(se Förordning (2001:160) 
om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom  förskola 
eller fritidshem.) 
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form av administrations-, förenings- eller liknande 
avgifter. 
 
Huvudmannen hanterar föräldraravgifterna 
 

KVALITETSKRAV Sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska bedrivas i  
ändamålseniga lokaler i grupper med en lämplig 
sammansättning och storlek av barngruppen.  
Huvudmannen ansvarar för barngruppens storlek i 
förhållande till barnens ålder, behov och lokalernas 
beskaffenhet. 
För bedrivande av verksamheten ska det finnas 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och  en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses. 
Detta innebär att personalen skall ha utbildning eller 
erfarenhet av att ha arbetat med barn i berörda 
åldrar. 
 

(se 25 kap 7 § ) 

ÖPPETHÅLLANDE  Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning 
som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas/vårdnadshavarnas förvärvsarbete, 
studier eller om barnet har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt. 
 
Öppettider för det kommunala familjedaghemmen 
Måndag-fredag kl: 06,30-17,30  
 
Överenskommelser mellan huvudmannen och 
föräldrar om öppettider får göras under 
förutsättning att alla föräldrars behov har beaktats. 
 
Förändras föräldrars/vårdnadshavares behov av 
omsorgstid inom ramtiden ska deras behov mötas 
snarast. 
 
Kommunen bestämmer vilka krav på öppethållande 
som gäller för kommunal och pedagogisk omsorg. 
 
 

 

PLACERING DÅ 
VERKSAMHETEN ÄR 
STÄNGD 

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars 
vårdnadshavare har behov av omsorg då den 
ordinarie verksamheten har stängt. 
 

 

TILLSYN 
 

Kommunen ansvarar för tillsyn av den enskilda 
pedagogiska omsorgen. Tillsynsbesök genomförs 
varje år. 
 
Tillsynen skall säkerställa att verksamheten bedrivs i 
enlighet med skollagens krav samt övriga krav som 
regleras i aktuella styrdokument för verksamheten. 
 
Vid  första ordinarie tillsynsbesök skall 
huvudmannen närvara.  
 
Oanmäld tillsyn kan ske om kommunen finner det 
påkallat. Nystarts besök genomförs av kommunen i 

(se 26 kap. 10 §) 
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samband med att verksamheten öppnar. 
 
Den pedagogiska omsorgen skall tillhandahålla de 
handlingar samt de upplysningar som förvaltningen 
behöver för tillsynen. 

INGRIPANDE VID 
TILLSYN/SANKTIONER 
 

Om det föreligger något missförhållande i sådan 
verksamhet som har rätt till bidrag kan kommunen 
använda sig av flera olika sanktionsmöjligheter. 
Utgångspunkten är att mildare åtgärder prövas i 
första hand och att mer ingripande sanktioner 
tillgrips vid grövre överträdelse. Mindre allvarliga 
överträdelser kan leda till en anmärkning och 
därefter bli sanktionerna allt kraftigare. Vid mycket 
allvarliga missförhållanden som huvudmannen ej 
avhjälper kan rätten till bidrag återkallas. 
 

(se 26 kap : 10-18 §§) 
 
Bilagan 

BIDRAG FRÅN 
HEMKOMMUNEN  

Hemkommunen skall lämna bidrag till en huvudman 
som har rätt till bidrag enligt 10 § för varje barn som 
tas emot.  Bidraget består av ett grundbelopp enligt 
12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §. 
Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till 
fler än två huvudmän för samma barn eller till mer 
än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn 
som också går i förskola. Om barnet tagits emot i två 
enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en 
enskild verksamhet, är kommunen inte skyldig att 
lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om 
barnet tagits emot i endast en kommunal 
verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur 
bidraget ska fördelas  mellan huvudmän för 
verksamheterna. 
När barnet tas emot i enskild pedagogisk omsorg där 
deras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte 
lämna bidrag för fler barn än det antal barn som tas 
emot. 
 
 

(Se kap 25 11 §) 
 
 

BARN FOLKBOKFÖRDA I 
ANNAN KOMMUN 

Om verksamheten tar emot barn från annan 
kommun regleras ersättning och villkor direkt 
mellan pedagogiska omsorgen och barnets 
hemkommun. 
 
Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till 
annan kommun och behåller platsen i den 
pedagogiska omsorgen i Stenungsunds kommun. 
 

 

BIDRAGETS STORLEK Hemkommunerna ska lämna bidrag till 
huvudmannen för varje barn inom den pedagogiska 
omsorgen. 
 
Grundbelopp  
Grundbeloppet avser ersättning för 
- Omsorg och pedagogisk verksamhet 
- Pedagogiskt material och utrustning 
- Måltider 
- Administration 
- Mervärdesskatt, och  

(Se 25 kap 12 §) 
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- Lokalkostnader (i förekommande fall) 
Bidragets storlek d.v.s ersättningsnivån per barn, 
beslutas av Bildningsutskottet varje år. 
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till sin egen pedagogiska omsorg. 
 
 
 

TILLÄGGSBELOPP Tilläggsbeloppet söks en gång per år och gäller under 
budgetåret, men vid behov kan det även sökas för 
enstaka månader. 
Ansökan om tilläggsbeloppet ska inkomma senast 
den 1 november och beslut lämnas senast den 1 
december. 
Tilläggsbeloppet utbetalas under 11 månader per år. 
Tilläggsbeloppet följer barnet. 
 
Blankett finns att hämta på kommunens hemsida 
www.stenungsund.se  
 

 

UTBETALNING AV BIDRAG Ersättning utgår för antal barn inskrivna per den 
15:e i resp. månad och avser hela månaden. 
 

 

 
FÖRSÄKRING 

 

 
 

Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet 
under den tid de vistas i pedagogisk omsorg.  
Barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg omfattas 
av Stenungsunds kommuns olycksfallsförsäkring 
(heltid). Information om försäkringen finns på 
Stenungsunds kommuns hemsida  
(www. stenungsund. se) 
 

 

ÖVERKLAGANDE AV 
KOMMUNENS BESLUT 

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, 
om 
det har gått honom eller henne emot och om beslutet 
får överklagas. Om beslutet gäller omyndiga barn 
eller elever får föräldrar eller vårdnadshavare 
överklaga.  
 
Vill ni överklaga beslut skall ni skriva till anvisad 
myndighet och besvära er över beslutet. Det kan vara 
Skolväsendets överklagandenämnd eller 
Förvaltningsrätten. Skrivelsen skall dock skickas 
eller lämnas till Stenungsunds kommun. 
 
I skrivelsen ska du ange 

 Vilket beslut du överklagar 
 Ärendets/Beslutets diarienummer alternativt 

beslutsdatum 
 Hur du vill att ärendet skall ändras och varför 
 Datum 
 Ditt namn, adress och telefonnummer 
 Underteckna skrivelsen och förtydliga 

namnteckningen 
 
Överklagandet ska ha inkommit till Stenungsunds 
kommun, 444 82 Stenungsund, inom tre veckor från 

(se kap 28 5 §) 

90

http://www.stenungsund.se/


 8 

den dag då ni fick del av beslutet. Om slutdagen 
infaller på en söndag, en annan allmän helgdag, en 
lördag, en midsommarafton, en julafton eller en 
nyårsafton är slutdagen i stället nästa vardag. 
 
Du kan läsa mer om hur man överklagar beslut på 
kommunens hemsida 
www.stenungsund.se /Kommun, politik/beslut, 
insyn och rättssäkerhet. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-03-24

  
 
 
 
 
§ 29 Dnr: KS 2020/891 
 
Tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg avseende medicinsk 
vård och behandling för äldre vid särskilda boenden 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av förutsättningar för att ge 
medicinsk vård och behandling till personer med covid-19 som bor på särskilda boenden för 
äldre som drivs av Stenungsunds kommun. De uppgifter som framkommit föranleder inte 
IVO att vidta någon ytterligare granskning av Stenungsunds kommun och avslutar därmed 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Beslut från IVO, daterat 2021-02-04 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/891
2021-02-23

 
Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg avseende medicinsk 
vård och behandling för äldre vid särskilda boenden 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av förutsättningar för att ge 
medicinsk vård och behandling till personer med covid-19 som bor på särskilda boenden för 
äldre som drivs av Stenungsunds kommun. De uppgifter som framkommit föranleder inte 
IVO att vidta någon ytterligare granskning av Stenungsunds kommun och avslutar därmed 
ärendet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) genomför med anledning av den pågående 
smittspridningen av covid-19 i Sverige en tillsynsinsats som inriktar sig på medicinsk vård 
och behandling för äldre som bor på särskilda boenden. Fokus för tillsynen är om de äldre 
under pågående pandemi, får en individuell bedömning av vårdbehovet och om de får vård 
och behandling i enlighet med denna bedömning. Tillsynen har i ett inledande skede riktat sig 
mot alla kommuner och regioner i landet. IVO har i de fall uppgifterna som sammanställts i 
den inledande tillsynen visat på möjliga brister i vården och behandlingen till de äldre, 
genomfört en fördjupad granskning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
Beslut från IVO i ärende 2020/891, daterat 2021-02-04 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/891
2021-02-23

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Cecilia Malm 
Sektorchef Verksamhetschef 

94



95



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/314
2021-03-30

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 433 kr/timme för hemtjänst och 710 kr/timme för 
hemsjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VästKom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) rekommenderar årligen 
ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än 
hemkommunen. För 2021 rekommenderar VästKom att nivåerna höjs till 433 kr/timme för 
hemtjänst och 710 kr/timme för hemsjukvård. 

 
Beskrivning av ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bland 
annat erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård. 
 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" med 
hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 
 
Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/314
2021-03-30

som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än där den enskilde 
är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal sig 
emellan. Sålunda följs också den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om 
årligen. 
 
Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer ingår 
såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga yrkeskategorier i 
primärvård (inklusive medicinsk service)”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ersättningsnivåerna justeras varje år och följer planering. För hemtjänst rekommenderas 433 
kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och 
baseras på innevarande års omsorgsprisindex. För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterska 
och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas 
kommunerna att under 2021 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för 
Västra Sjukvårdsregionen som är satt till 710 kr/timma.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte barn vare sig direkt eller indirekt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-30 
Tjänsteutlåtande Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021-03-09 
Protokoll Styrelsen 2021-03-09 - signerat 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson, VästKom 

 
Till VästKoms styrelse 2021-03-09 

 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 
  

Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 
 

Ärendet 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.  
 
Hemtjänst 
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI)  
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.1 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  
 
Bilagor:  

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 

 
 
Ann-Charlotte Järnström    Anneli Assmundson Bjerde  
Direktör VästKom      Chef välfärdsutveckling, VästKom 
 
  

 
1 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 
 

Ärendet 
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.  

 

Hemtjänst 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI). 
 

Ersättningsnivån för 2021 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
433 kr/timma. 
 

Faktureringsrutin hemtjänst 
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas 
om sådan krävs. 

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker. 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072-707 45 50 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

 

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta 
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för 
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än 
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland 
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.  

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.  

 
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2021 är satt till 710 kr/timma.  
 

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.2 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.  

 

Faktureringsrutin hemsjukvård 
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs.  

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker. 

 
2 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308-2854-48cc-916c-
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true 
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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  

 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-03-09 

 

VästKom Styrelse 
 

Plats och tid: Via Teams 
Tisdagen den 9 mars 2021 Kl. 9:05-10:30 

 
 
 

Beslutande: 
Axel Josefson, GR 
Martin Carling, Fyrbodal 
Katarina Jonsson, Skaraborg 
Ulf Olsson, Boråsregionen  
 
Anette Carlsson, Boråsregionen 
Bengt Hilmersson, Boråsregionen 
Stefan Carlsson, Boråsregionen 
Miguel Odhner, GR 
Marith Hesse, GR 
Marina Johansson, GR 
Liselotte Fröjd, Fyrbodal 
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal 
Johan Abrahamsson, Skaraborg  

 

 
Jonas Sundström, Skaraborg 
Anna-Karin Skatt, Skaraborg 

 
Frånvarande: 
Paul Åkerlund, Fyrbodal 

 
Övriga: 
Helena Söderbäck, GR 
Magnus Haggren, Boråsregionen 
Jeanette Lämmel, Fyrbodal 
Kristofer Svensson, Skaraborg  

 
Ann-Charlotte Järnström, VästKom 
Karl Fors, VästKom 

 

 
 
Utses att justera 
 
Underskrifter:  
   
Sekreterare……………………………………………………….….…….. 
   Ann-Charlotte Järnström   

   
 
Ordförande……………………………………………………….………… 

Axel Josefson 
       
   
Justerande……………………………………………………….….………. 
   Martin Carling  

  

Ann-Charlotte Järnström (17 Mar 2021 18:34 GMT+1)

Martin Carling (18 Mar 2021 09:37 GMT+1)

Axel Josefson (18 Mar 2021 10:19 GMT+1)
Axel Josefson
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VästKom Styrelse Styrelsemöte 2021-03-09 2 

 
 
Mötet öppnades av ordförande Axel Josefson och alla hälsades välkomna.  
Till justeringsperson valdes Martin Carling. 
Kristofer Svensson, ny förbundsdirektör i Skaraborg, hälsades välkommen. 

§ 8 Lägesrapport från VD 

Se bifogad PPT-presentation ”VD-rapport 2021-02-26” 
 
Medskick: Ann-Charlotte kollar upp med VGR om de stämmer att de tänkt flytta människor 
mellan olika kommuner för att få vaccin. (Ex Tidaholm, Falköping). 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 

§ 9 Lägesrapport från FVM  

Se bifogad PPT-presentation ”FVM lägesrapport VKAU 2021-02-26” 
Bra dialog. Axel påtalar vikten av att ha en bakdörr öppen ifall det inte går som det var tänkt. 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 

§ 10 Lägesrapport Välfärd. Statliga medel inom Hälsa, vård och omsorg. 

Se bifogad PPT-presentation ”Välfärd Lägesrapport VKAU 21-02-26” 
Redovisning av medel, hur de har fördelats och använts 2020 och 2021. 
 
Beslut: Styrelsen noterar informationen. 
  

§ 11 Beredning inför kommande BHU. Se särskild kallelse. 

Beslut: Styrelsen tar med synpunkter till BHU: 
Ärende 3. Förbundens tjänstepersoner ska vara med i fortsatta processen för att ta fram 
VGR:S remissvar. 
Ärende 6. Kommunerna vill ha mera insyn i framflyttade objekt och en bättre uppföljning av 
objekt. 
Ärende 8. Ändra processen så att det politiska samrådet får komma in med synpunkter och 
förslag innan ärendet går ut på formell remiss. 
 

§ 12 Aktuella frågor från Kommunalförbunden till BHU. 

Beslut: Ärendet om strandskyddsremiss med extern föredragande. 
 

§ 13 Bokslut och Årsredovisning 2020  
Se bifogat Tjänsteutlåtande och Årsredovisning 2020 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2020 och överlämnar detta till 
revisorerna och föreningsstämman för behandling.  
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VästKom Styrelse Styrelsemöte 2021-03-09 3 

§ 14 Svar på remiss och nytt förslag till VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023 
Se bifogat Tjänsteutlåtande och VästKoms Verksamhetsplan 2021-2023 

 
Beslut: Styrelsen beslutar att  
- anta reviderad VästKoms verksamhetsplan 2021-2022. 
- notera arbetsutskottets beslut om att ge förbundsdirektörerna i uppdrag att utreda hur 
man ska arbeta med kunskapsstyrning inom socialtjänst och vem som ska ha vilket ansvar. 
- ansvaret för Naturbruksavtalet ligger kvar på VästKom tills vidare. 

 

§ 15 Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 

 Se bifogat Tjänsteutlåtande 
 
Beslut: VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del 
besluta om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse 
i annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  

- Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 

- Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

 

§ 16 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Se bifogat Tjänsteutlåtande och ”Länsgemensamt avtal VFU, slutlig version” 
 
Beslut: VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Avtal om samverkan mellan 
kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd 
utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå samt 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att i sin tur ta egna 
beslut. 
 

§ 17 Övriga frågor 

Beslut: Styrelsen får samma utskick som ledamöterna i SRO efter varje SRO-möte.  
 
 
Mötet avslutades av ordförande. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/247
2021-04-12

 
Therese Allansson Till Kommunstyrelsen 
Redovisningsansvarig 
 
 
Uppföljning och prognos, Stenungsunds kommun, mars 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning och prognos, Stenungsunds kommun, 
mars 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 33,1 mnkr och prognosen på helåret är 58,0 mnkr, vilket 
innebär en budgetavvikelse på 38,8 mnkr.  

Den enskilt största posten som förklarar avvikelsen är skatter och generella statsbidrag som i 
SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 35,9 mnkr mer än kommunens budgeterade 
1 665,3 mnkr. 
 
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 16,2 mnkr. Sektor socialtjänst svarar för 
14,4 mnkr av överskottet och förklaras i huvudsak av tre delar: ökade statsbidrag riktat till 
äldreomsorgen, stängda avdelningar inom SÄBO och gruppbostäder samt fortsatt arbete med 
effektiv användning av personalresurser. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott 
om 1,8 mnkr och beror främst på lägre kostnader för fastighets- och måltidsrelaterad 
verksamhet då flera av kommunens verksamheter haft en reducerad verksamhet pga 
pandemin. Sektor utbildning prognostiserar göra ett nollresultat. Inom sektorn finns både 
positiva och negativa avvikelser bl.a. låga intäkter inom kultur och fritid till följd av 
pandemin. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr inom 
bygglovsverksamheten men som vägs upp av motsvarande överskott inom 
exploateringsverksamheten. Sektorns totala prognos är därmed ett nollresultat. 
 
Utöver ovan nämnda avvikelser prognostiseras ett underskott om 22,0 mnkr kopplat till 
pensionsskulden. Detta beror på att SKR under våren väntas fatta ett beslut om ändrat 
livslängdsantagande eftersom livslängden på kommunanställda och pensionerade 
kommunanställda är högre än nuvarande antaganden. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på barn.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/247
2021-04-12

 
Beslutsunderlag 
Uppföljning och prognos, Stenungsunds kommun, mars 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-04-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se
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Uppföljning mars 2021 
Budget 19,2 mnkr, prognos 58,0 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
 
Utfallet för perioden uppgår till 33,1 mnkr och prognosen på helåret är 58,0 mnkr, vilket in-
nebär en budgetavvikelse på 38,8 mnkr.  
Den enskilt största posten som förklarar avvikelsen är skatter och generella statsbidrag som i 
SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 35,9 mnkr mer än kommunens budgeterade 
1 665,3 mnkr. Skatteintäkterna är högre på grund av att arbetade timmar bedöms utvecklas 
starkare än i tidigare prognoser. Prognosen är dock fortsatt mycket osäker till följd av pande-
min eftersom utvecklingen av skatteintäkterna är avhängigt på hur smittspridning, vaccinatio-
ner och restriktioner fortlöper. Inom finansverksamheten finns även en positiv avvikelse om 
2,5 mnkr som avser ersättning för sjuklönekostnader.  
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 16,2 mnkr. Sektor socialtjänst svarar för 
14,4 mnkr av överskottet och förklaras i huvudsak av tre delar: ökade statsbidrag riktat till 
äldreomsorgen, stängda avdelningar inom SÄBO och gruppbostäder samt fortsatt arbete med 
effektiv användning av personalresurser. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott 
om 1,8 mnkr och beror främst på lägre kostnader för fastighets- och måltidsrelaterad verk-
samhet då flera av kommunens verksamheter haft en reducerad verksamhet pga pandemin. 
Sektor utbildning prognostiserar göra ett nollresultat. Inom sektorn finns både positiva och 
negativa avvikelser bl.a. låga intäkter inom kultur och fritid till följd av pandemin. Sektor 
samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr inom bygglovsverksamheten men 
som vägs upp av motsvarande överskott inom exploateringsverksamheten. Sektorns totala 
prognos är därmed ett nollresultat.   
Prognoserna för respektive verksamhet redovisas under avsnitt ”Kommentarer till 
marsresultatet och prognos 2021”. 
Utöver ovan nämnda avvikelser prognostiseras ett underskott om 22,0 mnkr kopplat till pen-
sionsskulden. Detta beror på att SKR under våren väntas fatta ett beslut om ändrat livslängds-
antagande eftersom livslängden på kommunanställda och pensionerade kommunanställda är 
högre än nuvarande antaganden. Storleksordningen på vad effekten blir av förändringen är 
osäker fram till KPA:s prognos i augusti.  
Avgiftskollektivet gör en samlad prognos på -1,3 mnkr. Vatten och avlopp bedöms göra ett 
nollresultat och avfall ett underskott om 1,3 mnkr.   
 
Prognos för försäljning av exploateringsfastigheter redovisas i uppföljningsrapporten för 
tertial 1.  
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Resultaträkning 
 
 

  Bokslut Utfall  Utfall Prognos Budget 
 (mnkr) 2020 2020-03 2021-03 2021 2021 
Verksamhetens intäkter 456,6 103,9 102,8 444,0   
Verksamhetens kostnader -1 870,0 -454,5 -463,6 -1 979,9   
Avskrivningar -82,8 -21,2 -22,5 -92,9 -95,9 
Verksamhetens nettokostnader -1 496,2 -371,8 -383,3 -1 628,8 -1 627,5 
         
Skatteintäkter 1 452,9 369,6 371,8 1 506,0 1 493,0 
Generella statsbidrag och utjäm-
ning 197,9 36,9 47,6 195,3 172,3 
Verksamhetens resultat 154,6 34,7 36,1 72,5 37,8 
         
Finansiella intäkter 5,2 0,3 0,4 2,4 2,5 
Finansiella kostnader -21,6 -5,2 -3,4 -16,9 -21,1 
Resultat efter finansiella poster 138,2 29,8 33,1 58,0 19,2 
         
Extraordinära poster - - - - - 
         
Årets resultat 138,2 29,8 33,1 58,0 19,2 
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Driftbudgetavräkning 
  Bokslut Utfall tom Budget  Prognos Avvikelse 

tkr 2020 mar -21 2021 2021 i tkr 
         
Politisk verksamhet -9 399 -2 380 -10 565 -10 565 0 
         
Kommunövergripande -43 478 -9 077 -76 278 -73 978 2 300 
         
         
Sektor utbildning      0 
Sektorsövergripande  -15 835 -5 360 -24 656 -24 356 300 
Förskola -148 429 -36 267 -149 093 -147 893 1 200 
Grundskola -300 546 -75 763 -307 601 -306 501 1 100 
Gymnasieverksamhet -106 662 -28 362 -114 195 -113 695 500 
Särskolan -22 467 -5 953 -24 918 -24 918 0 
Staben -57 691 -13 531 -55 490 -55 990 -500 
Kompetens och utveckling -29 236 -7 957 -32 294 -33 094 -800 
Kultur / Fritid -77 871 -19 264 -75 595 -77 395 -1 800 
         
Sektor socialtjänst      14 400 
Sektorsövergripande -8 052 -2 941 -9 509 -7 509 2 000 
IFO -111 115 -27 823 -114 875 -114 675 200 
Funktionshinder -135 205 -34 476 -146 176 -143 076 3 100 
Vård och omsorg -251 014 -63 250 -266 497 -257 397 9 100 
         
Sektor samhällsbyggnad      0 
Samhällsbyggnad -51 009 -12 413 -56 389 -56 389 0 
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0   0 
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0   0 
         
Sektor stödfunktioner      1 750 
Centrala stabsfunktioner -79 350 -19 787 -87 885 -87 635 250 
Fastighet (intäktsfinansierad) -1 287 -1 958 -6 000 -5 500 500 
Servicefunktionen  -86 362 -22 345 -92 555 -91 555 1 000 
         
         
         
Kalkylerad kapitalkostnad 100 352 26 365 112 149 108 649 -3 500 
Avskrivningar -82 795 -22 512 -92 861 -89 961 2 900 
         
Nettokostnad -1 517 451 -385 054 -1 631 283 -1 613 433 17 850 
         
Skatter och finansiella poster        
Finansverksamheten 1 649 741 418 117 1 650 438 1 693 438 43 000 
Exploatering* 5 861 0 0 0 0 
         
Resultat före jämförelsestörande 
poster 138 151 33 063 19 155 80 005 60 850 
Pensioner, ändrat livslängdsantagande 0 0 -22 000 -22 000 
         
Årets resultat 138 151 33 063 19 155 58 005 38 850 

 
*prognos för exploateringsintäkter kommer i T1. 
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Kommentarer till marsresultatet 
och prognos 2021 
 
Politisk verksamhet 
 
Politisk verksamhet redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 266 tkr och beror på 
ännu ej uppkomna kostnader för kommun-
revisionen. Prognosen för helåret är ett 
nollresultat.   
 
Kommunövergripande 
 
Utfallet för perioden uppgår till 9 077 tkr, 
vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget med 9 992 tkr. Prognosen för året 
är ett överskott om 2 300 tkr.  
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar, kommunövergripande 
personalrelaterade kostnader och ökade 
driftskostnader maa investeringar samt 
räddningstjänst. Kostnaderna uppkommer 
senare under året och hur stor del som för-
väntas tas i anspråk är svårbedömt. För-
valtningens bedömning är dock att kostna-
der kopplat till investeringar förväntas ge 
ett överskott om 2 000 tkr vid årets slut. 
Vidare väntas de personalrelaterade kost-
naderna generera ett överskott om 300 tkr. 
Medlemsavgiften till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund följer för perioden 
budget, men förbundet har indikerat ett 
negativt resultat vid årets slut. Detta är inte 
beaktat i prognosen. 
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett överskott 
om 3 503 tkr per mars. Inom sektorn finns 
både positiva och negativa avvikelser bl.a. 
låga intäkter inom kultur och fritid till följd 
av covid-19. Totalt för sektorn prognosti-
seras utfallet följa budget.  
 
 

 
Sektorsövergripande 
 
Under det sektorsövergripande ansvaret 
redovisas ett överskott om 804 tkr. Över-
skottet beror dels på en återbetalning från 
Västtrafik avseende skoltrafik under det 
föregående året dels på att budgeterade 
kostnader ännu inte fallit ut. Prognosen för 
helåret är ett överskott om 300 tkr. 
 
Förskola 
 
Förskolan redovisar ett överskott om 1 007 
tkr. Till grund för överskottet ligger ett 
relativt högt antal barn under våren medan 
barnantalet kommer att vara lägre initialt 
till hösten. Förändringen av antalet barn i 
förskolan mellan vår och höst är normal, 
men det ställer krav på att verksamheten 
anpassar kapaciteten för att undvika ett 
stort antal tomma platser. Prognosen för 
året är ett överskott om 1 200 tkr. 
 
Grundskola 
 
Grundskolan redovisar ett överskott om 
1 136 tkr. Personalkostnaderna kommer 
öka i samband med sommaren och progno-
sen för helåret är ett överskott om 1 100 
tkr. Några enheter har problem med att få 
sin ekonomi i balans och verksamheten 
behöver fortsätta att arbeta aktivt med de 
enheterna. Andelen barn som är inskrivna i 
fritids ligger lägre än förväntat och kostna-
derna för interkommunal ersättning ligger 
också under budget vilket väger upp un-
derskotten. 
 
Gymnasium 
 
Gymnasiet redovisar ett överskott om 188 
tkr per mars. Antalet sålda platser ligger 
något under budget, vilket påverkar intäk-
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terna negativt. Likaså har gymnasiet tidiga-
re erhållit ett statsbidrag avseende intro-
duktionsprogrammen som inte längre finns 
att söka och även det påverkar intäkterna 
negativt. Ökat antal elever på introduk-
tionsprogrammen ger bättre fyllnadsgrad i 
klasserna vilket till största del väger upp 
det förlorade bidraget. Mer flexibel an-
vändning av personalresurser kommer att 
påverka personalkostnaderna positivt. Pro-
gnosen för 2021 är ett överskott om 500 
tkr. 
 
Särskola 
 
Utfallet för grund- och gymnasiesärskolan 
är 277 tkr och ingen avvikelse från budget 
prognostiseras för 2021. 
 
Staben 
 
Staben redovisar ett överskott på 342 tkr. 
Prognosen för 2021 är ett underskott om 
500 tkr. Administrationen är underfinansie-
rad men det underskottet vägs delvis upp 
av överskott inom barn- och elevhälsan 
som beror på frånvaro bland ordinarie per-
sonal. 
 
Kultur och fritid 
 
Kultur och fritid redovisar ett underskott 
på 367 tkr. Intäkterna från Stenungsunds 
Arena och på kulturhuset Fregatten ligger 
under budget till följd av minskat antal 
besökare och uthyrda konferenslokaler 
beroende på covid-19. Även hamnverk-
samheten går med underskott då kostna-
derna överstiger budget. Underskottet vägs 
delvis upp av överskott på allmänkultur 
och inom vaktmästeri och städ. Prognosen 
för 2021 är ett underskott om 1 800 tkr. 
Prognosen för intäkterna grundar sig i att 
restriktionerna kopplat till pandemin lättar 
under hösten.  
 
Kompetens och utveckling 
 
Utfallet för kompetens och utveckling per 
mars är 7 957 tkr, vilket innebär ett under-

skott gentemot budget om 116 tkr. Progno-
sen för 2021 är ett underskott om 800 tkr. 
Underskottet i prognosen beror på att fi-
nansiering saknas inom ramarna för etable-
ringsschablonen avseende differensen mel-
lan inhyrningskostnaden och uthyrningsin-
täkten för de hus som används som boende 
för flyktingar. 
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar per mars en 
positiv budgetavvikelse på 5 775 tkr. På 
helår prognostiserar sektorn ett överskott 
om 14 400 tkr. Överskottet förklaras i hu-
vudsak av tre delar: ökade statsbidrag rik-
tat till äldreomsorgen, stängda avdelningar 
inom SÄBO och gruppbostäder samt fort-
satt arbete med effektiv användning av 
personalresurser. Statsbidragen till sektorn 
avser medel riktade mot vård och äldre-
omsorgen till följd av covid-19 med syftet 
att höja kompetensen hos medarbetarna 
genom att utbilda personalen på arbetstid 
samt statsbidrag för att säkerhetsställa en 
god vård och omsorg för äldre. Ytterligare 
statsbidrag är riktade mot att höja kvalitén 
på demensvården och hemsjukvården. To-
talt uppgår statsbidragen till ca 20 000 tkr. 
Statsbidragen kommer generera ökade 
kostnader genom dess utnyttjande dock 
innebär rekryteringsprocessen att hela 
statsbidragen inte kommer kunna använ-
das. Det är viktigt att sektorn inte drar på 
sig personalkostnader som inte kan nyttjas 
till fullo utan fortsätta med den personalef-
fektiva process som sektorn arbetar med.  
Sektorsövergripande 
 
Sektorsövergripande redovisar för perioden 
ett underskott om 564 tkr och prognostise-
rar för året ett överskott om 2 000 tkr. 
Överskottet är hänförligt till statsbidragen 
beskrivna ovan och förvaltningen ser att 
delar av statsbidragen kan komma att bli 
svåra att nyttja fullt ut på grund av de re-
striktioner som pandemin för med sig. 
 
IFO 
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IFO redovisar för perioden ett överskott 
om 898 tkr och prognosen är positiv och 
uppgår till 200 tkr och förklaras av oförde-
lade medel. Kostnader för placeringar både 
inom egna och köpta familjehem, inom 
vuxenenheten samt köpta platser psykiatri 
är fortsatt höga. Dessa kostnader kompen-
seras av låga kostnader för placeringar av 
barn och unga.  
 
Funktionshinder 
 
Funktionshinder redovisar för perioden ett 
överskott om 2 069 tkr. Prognosen är posi-
tiv och uppgår till 3 100 tkr. Överskottet 
förklaras av vakanta tjänster, korttidsav-
lastning, en stängd gruppbostad som plane-
ras öppnas under 2021 samt oanvända me-
del inom daglig verksamhet. 
 
Vård och omsorg 
 
För perioden redovisar vård och omsorg ett 
överskott om 3 374 tkr. Prognosen på helår 
är ett överskott på 9 100 tkr.  
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är ett överskott på 600 tkr och förkla-
ras av tilldelade statsbidrag.  
Prognosen för SÄBO är ett överskott på 2 
500 tkr. Till största del förklaras överskot-
tet av ovan nämnda statsbidrag. Verksam-
heten har fortsatt haft en stängd enhet och 
prognostiserar med att ha det så året ut. 
Verksamheten arbetar löpande med att 
verkställa handlingsplaner för att utnyttja 
personalresurserna optimalt och därmed 
minska outnyttjad tid.  
Prognosen för ordinärt boende är ett över-
skott på 6 000 tkr och förklaras av fortsatt 
effektivt arbetssätt inom hemtjänsten samt 
outnyttjade medel på hemtjänst ledning för 
extern utbildning som i dagsläget inte kan 
genomföras. Även här förklaras viss del av 
överskottet av statsbidraget riktat till vård 
och omsorg.  
 
Sektor samhällsbyggnad 

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott om 1 483 tkr för perioden. Helårs-
prognosen för sektorn är ett nollresultat.  
 
Exploatering 
 
Exploatering redovisar ett överskott på 
verksamhetsnivå om 528 tkr. Prognosen 
för helåret är ett överskott om 500 tkr. In-
täkter kopplade till detaljplaner väntas ge-
nerera ett överskott. För perioden beror 
överskottet till viss del på fakturering som 
skett över årsskiftet, där kostnaden tagits 
föregående år men intäkten faller ut i år. 
Med den nya plantaxan kan avtal tecknas 
där man i högre grad har möjlighet att ta 
betalt för det arbete som verksamheten 
lägger ner. Intäkter inom kart & mät är 
låga för perioden, men förväntas öka under 
senare delen av året då en nyrekrytering 
förväntas ge full produktivitet.   
 
Bygg Miljö  
 
Bygg och Miljö redovisar ett överskott om 
231 tkr för perioden, men en försiktig pro-
gnos visar ett underskott om 500 tkr på 
helåret. Underskottet kan härledas till 
verksamhetsdelen bygglov. Inför året har 
en ny taxa för bygglov samt för livsmedel 
antagits. Hur mycket den nya taxan för 
bygglov påverkar intäktsnivån är beroende 
av vilken typ av ärenden som inkommer 
till kommunen. Då utfallet av bygglovsin-
täkter i början av året till stor del avser 
ärenden som inkom 2020 är det svårt att 
redan i mars få en överblick i hur den nya 
taxan påverkar intäkterna. En genomlys-
ning av årets inkomna ärenden kommer att 
göras inför uppföljning i tertial 1.  
 
Strategi Samordning och Infrastruktur 
 
Verksamheten har fått medel för extrasats-
ningar i årets budget. Dessa satsningar 
kommer att genomföras och verksamheten 
prognostiserar en budget i balans.  
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Färdtjänst 
 
Verksamheten redovisar ett underskott om 
197 tkr. Prognosen visar en budget i balans 
men stor osäkerhet råder om hur pandemin 
kommer att påverka resandet under senare 
delen av året. Utfallet för perioden är base-
rat på föregående års budget. En grundlig 
avstämning av antalet resor som gjorts 
under första delen av året kommer att göras 
inför uppföljningen i tertial 1 varefter en 
mer säkerställd prognos kan göras.    
 
 
VA-enheten, avgiftsfinansierad 
 
Vatten och avlopp redovisar ett underskott 
om 613 tkr. Inför året har en taxejustering 
gjorts och intäkterna beräknas nu täcka 
verksamhetens kostnader till fullo. Intäkter 
för VA-anslutningsavgifter är låga för pe-
rioden men väntas öka under året när pla-
nerade utbyggnader kommer att ske. Pro-
gnosen för året visar därför på en budget i 
balans.  
 
Avfall, avgiftsfinansierad 
 
Avfall inklusive slam visar ett överskott 
för perioden med 339 tkr. Överskottet kan 
härledas till personalkostnader som är lägre 
än budgeterat. Det pågår rekrytering av en 
vakans samt en projektledare, och över-
skottet förväntas inte kvarstå i slutet av 
året. Avfall prognostiserar ett underskott 
om 1 300 tkr som ska täckas av tidigare års 
överskott.  
 
Exploateringsintäkter 
 
Prognos för exploateringsintäkter kommer 
i tertial 1. 
 
Sektor stödfunktioner   
  
Sektor stödfunktioner redovisar per 
mars en positiv avvikelse om 2 523 tkr. 

Prognos för helår beräknas till ett överskott 
på 1 750 tkr. Samtliga funktioner, exklusi-
ve digitalisering, håller sin budget eller 
prognostiserar ett överskott.   
  
Centrala stabsfunktionerna 
 
Utfallet per den 31 mars är positivt och 
uppgår till 2 185 tkr. De huvudsakliga an-
ledningarna till avvikelsen är lägre perso-
nalkostnader samt lägre kostnader än bud-
geterat för Soltak inom tjänsteområde eko-
nomi och IT. De lägre personalkostnaderna 
beror på vakanser som ännu inte tillsatts 
samt sjukfrånvaro. Dessutom har de extra 
satsningar som kommunfullmäktige beslu-
tade om i januari ännu inte verkställts.  
  
Prognosen för helår är ett överskott om 250 
tkr. Prognosen påverkas positivt av en av-
vikelse mot budget avseende Soltak. Dess-
utom förväntas kostnader för kurs och kon-
ferens samt övriga verksamhetsrelaterade 
kostnader vara lägre. Prognosen påverkas 
dock negativt av ett större arbete med att 
flytta kvarvarande verksamhetssystem och 
IT-lösningar till Soltaks gemensamma IT-
miljö VKIS. 
  
Fastighet  
 
Fastighet redovisar per den 31 mars ett 
underskott om 458 tkr vilket är bättre än 
normalt för perioden. Underskottet beror 
på att fastighet har höga kostnader för 
snöröjning och halkbekämpning samt upp-
värmning i början av året jämfört med öv-
riga delar av året. Energi- och uppvärm-
ningskostnaderna har dock varit lägre än 
normalt. Kostnaderna har särskilt varit låga 
på gymnasiet och Stenungsund Arena. Det 
beror på att de flesta elever studerat på 
distans och att det annars energikrävande 
produktionsköket haft begränsad mattillag-
ning. Dessutom har det varit få besökare 
på Stenungsund Arena. Prognosen för fas-
tighet är positiv och uppgår till 500 tkr.  
 
Service  
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Service redovisar för perioden en positiv 
avvikelse om 796 tkr. Prognos för helår är 
överskott om 1 000 tkr. Överskottet beror 
på att gymnasiet har varit stängt, vilket 
inneburit att måltids kostnader för livsme-
del varit lägre än budgeterat. Dessutom 
avviker personalkostnaderna positivt inom 
lokalvården. Det beror att kommunens 
verksamhetslokaler under pandemin an-
vänds i lägre utsträckning vilket också in-
nebär ett minskat behov av lokalvård. 
 
 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 701 248 tkr och är base-
rad på SKR:s februariprognos. Prognosen 
innebär en positiv budgetavvikelse om 35 
933 tkr. Skatteintäkterna har en positiv 
prognos på 12 940 tkr. Den största förkla-
ringen till avvikelsen är att prognosen för 
arbetade timmar bedöms utvecklas starkare 
än i tidigare prognoser. Prognosen är dock 
fortsatt mycket osäker till följd av pande-
min eftersom utvecklingen av skatteintäk-
terna är avhängigt på hur smittspridning, 
vaccinationer och restriktioner fortlöper.  
De generella statsbidragen har en positiv 
prognos på 22 993 tkr. Den största avvikel-
sen avser regleringsbidrag, vilken uppgår 
till  21 473 tkr.   
 
Finansiella intäkter och kostnader 
 
Finansnettot för perioden uppgår till -3 029 
tkr och prognosen för helåret är -14 501 
tkr, vilket är 4 106 tkr bättre än budget.  

De finansiella intäkterna prognostiseras i 
allt väsentligt följa budget för helåret.  
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett överskott om 4 200 tkr och 
beror främst på att räntor på lån beräknas 
bli lägre än budgeterat, men också att den 
finansiella delen av pensionsskulden be-
räknas bli lägre än budgeterat. 
 
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgif-
ter prognostiseras till ett underskott om 
15 310 tkr. 
Avvikelsen är kopplad till pensionsskul-
den. RIPS-kommittén har lämnat ett för-
slag till SKR:s styrelse om ändrat livs-
längdsantagande eftersom livslängden på 
kommunanställda och pensionerade kom-
munanställda är högre än nuvarande anta-
ganden. Om SKR:s styrelse beslutar enligt 
kommitténs förslag kommer det att medfö-
ra en resultatpåverkan 2021. Hur stor ef-
fekten blir beror på en rad faktorer, men 
med antagandet att Stenungsund motsvarar 
en medelkommun beräknas effekten bli 
cirka 22 000 tkr.  I KPA:s senaste prognos 
beräknas avsättningen för pensioner bli 
lägre än budgeterat medan den avgiftsbe-
stämda ålderspensionen bli högre än bud-
geterat. I delårsuppföljningen i augusti 
kommer KPA:s nya prognos presenteras.  
Statsbidrag för ersättning av sjuklönekost-
nader under perioden januari – april väntas 
dämpa underskottet med 2 500 tkr.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 31 Dnr: KS 2020/263 
 
Utvärdering av pilotprojekt KliMATlådan på Kopperskolan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att införa KliMATlådan på förskolor och skolor med restaurang- 
och bufféservering.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 att införa KliMATlådan som ett pilotprojekt 
på Kopperskolan. Klimatlådan är ett koncept som ger personal möjlighet att köpa överbliven 
mat från bufféserveringen i förskolor och skolor som annars skulle ha slängts. Syftet är att ta 
vara på det svinn som uppstår i kommunala kök. Förvaltningen har utvärderat pilotprojektet 
och föreslår att konceptet införs på förskolor och skolor med restaurang- och bufféservering 
samt vidare utreda och bedöma om konceptet är lämpligt på förskolor med avdelnings- och 
karottservering.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
 
Beslut skickas till 
Anna.wejdin@stenungsund.se 
Erika.lundberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/263
2021-01-19

 
Erika Lundberg Till kommunstyrelsen 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
Utvärdering av pilotprojekt KliMATlådan på Kopperskolan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att införa KliMATlådan på förskolor och skolor med restaurang- 
och bufféservering.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 att införa KliMATlådan som ett pilotprojekt 
på Kopperskolan. Klimatlådan är ett koncept som ger personal möjlighet att köpa överbliven 
mat från bufféserveringen i förskolor och skolor som annars skulle ha slängts. Syftet är att ta 
vara på det svinn som uppstår i kommunala kök. Förvaltningen har utvärderat pilotprojektet 
och föreslår att konceptet införs på förskolor och skolor med restaurang- och bufféservering 
samt vidare utreda och bedöma om konceptet är lämpligt på förskolor med avdelnings- och 
karottservering.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 att införa KliMATlådan som ett pilotprojekt 
på Kopperskolan. Syftet med konceptet är att ge personal möjlighet att köpa överbliven mat 
från bufféserveringar som annars skulle ha slängts. På så vis minskar kostnaderna för svinn i 
kommunala kök. Pilotprojektet för KliMATlådan på Kopperskolan startades upp 16 
september 2020. Projektet har nu utvärderats.  
 
Inför uppstart samt vid utvärdering av projektet har mätningar av svinnet genomförts på 
Kopperskolan. Mätningarna visade endast på några tiondels gram skillnad. KliMATlådan 
påverkar endast svinnet de dagar det säljs lådor och vid avslutande mätning såldes endast en 
matlåda. Kopperskolan arbetar effektivt med att planera matlagningen vilket innebär att det 
inte alltid finns mat att köpa och vissa rätter är mer attraktiva att köpa hem än andra, vilket 
påverkar hur många lådor som säljs och ger ett varierande resultat från vecka till vecka. Det är 
också rimligt att anta att pandemin påverkar försäljningen. Under perioden för piloten har 66 
stycken matlådor sålts, vilket genererat en minskad kostnad för svinn med 1769 kronor (exkl. 
moms). Räknat på en genomsnittligt vikt på 500gram/låda har KliMATlådan bidragit med ett 
minskat svinn på totalt 33 kilo under perioden.   
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/263
2021-01-19

Skolpersonalen har upplevt viss svårighet att gå ifrån och köpa KliMATlådan efter ordinarie 
servering. Detta kan inte åtgärdas utan att det innebär en ökad arbetsbelastning för 
kökspersonalen eller ökad risk för överproduktion.  
 
Med tydliga instruktioner och en god dialog med verksamheten inför uppstart medför 
konceptet inte någon ökad arbetsbelastning för kökspersonalen eller risk för överproduktion.   
 
I Stenungsunds kommun förekommer två olika typer av måltidsservering:  
 

1) Restaurang- och bufféservering: Måltiderna serveras i restauranger och barn/elever 
och vuxna hämtar sin mat från en buffé. Förekommer både i förskola och skola samt 
tillagnings och mottagningskök.  

2) Avdelnings- och karottservering: Måltidspersonal förbereder måltiderna i karotter på 
avdelningsvagnar som förskolans personal och/eller barn hämtar. Maten serveras på 
respektive avdelning. Barn och/eller förskolans personal går till köket för att hämta 
mer mat vid behov. Förekommer endast i förskola, både i tillagningskök och 
mottagningskök. 
 

Pilotprojektet är inte representativt för enheter som har avdelnings- och karottservering. 
Risken för överproduktion i denna typ av verksamhet bör utredas då servering sker på 
avdelningarna och måltidspersonal inte är närvarande, vilket innebär att ansvaret att inte bidra 
till överproduktion ligger hos förskolans personal. För att undvika överproduktion är det 
viktigt att förskolans personal:  

 inte packar matlådor före servering 
 inte hämtar mer mat i köket för att kunna köpa en matlåda efter servering  
 inte påverkar kökspersonalen att laga/beställa mer av maträtten nästa gång rätten 

serveras för att då ha möjligheten att köpa en matlåda.  

Ekonomiska konsekvenser 
Konceptet KliMATlådan bidrar till minskade kostnader för matsvinn i kök som har 
restaurang- och bufféservering och medför samtidigt inga merkostnader för verksamheten. 
Kostnaderna för matsvinn bedöms kunna minska med ca 75 tkr (exkl. moms) per år om alla 
enheter med restaurang- och bufféservering säljer lika många lådor som Kopperskolan gjort 
under projektet, med hänsyn till antal anställda och antal öppetdagar.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Projektet medför inga konsekvenser för barn. Köp av KliMATlådan sker efter lunchservering 
när alla barn ätit. Möjligheten att köpa KliMATlådan är begränsad till personal som redan 
idag arbetar på enheten och är kända för barnen. Försäljning kommer inte att innebära att 
obehöriga personen kommer i kontakt med barn och elever. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/263
2021-01-19

 
Juridiska bedömningar 
Förslaget om försäljning av överskottsmat från förskole- och skolrestauranger måste bedömas 
utifrån kommunallagens regler om kommuners allmänna kompetens och konkurrenslagens 
regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 

Av kommunallagens kompetensregler framgår att kommuner får bedriva näringsverksamhet 
om den bedrivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
eller tjänster åt medlemmarna. Den typ av näringsverksamhet som kommuner får ägna sig åt 
kallas ”sedvanlig kommunal affärsverksamhet” och utgörs exempelvis av reningsverk, gas- 
och värmeverk, kollektivtrafik och fritidsanläggningar. Flera av de verksamheter som anses 
utgöra sedvanlig kommunal affärsverksamhet är reglerad i speciallagstiftning. 
Näringsverksamhet som inte utgör sedvanlig kommunal affärsverksamhet benämns i det 
kommunalrättsliga sammanhanget som ”det egentliga näringslivets” område. Inom detta 
område får kommunerna inte bedriva verksamhet eller göra ingripanden annat än under 
mycket speciella förhållanden. Kommunal säljverksamhet som är kompetensöverskridande 
och konkurrensstörande får enligt konkurrenslagen förbjudas.  

Viss verksamhet som annars inte skulle vara kompetensenlig kan anses vara det om den har 
en naturlig anknytning till redan befintlig och erkänd kommunal verksamhet, s.k. 
anknytningskompetens. För att anknytningsverksamheten ska betraktas som kompetensenlig 
måste verksamheten bedrivas utan vinstsyfte och vara av begränsad omfattning. Exempel på 
verksamheter som anses kompetensenliga på grund av anknytningsmomentet är 
stuveriverksamhet i kommunägda hamnar, förädling och försäljning av grus från 
kommunägda grustag samt försäljning av plantskoleväxter från stadsträdgårdar. Caféer i 
kommunala badhus är ett annat exempel. Sådan verksamhet är som utgångspunkt inte 
kompetensenlig men det föreligger en möjlighet för en kommun att bedriva sådan 
kompetensöverskridande verksamhet om anknytningen till en kompetensenlig verksamhet är 
tillräckligt starkt. Det vill säga om det finns ett naturligt och nära samband mellan caféet och 
badhusverksamheten och caféverksamheten är av begränsad omfattning. 

Den föreslagna försäljningen består av överskottsmat som eventuellt blir över efter förskole- 
och skolmåltidserveringen och riktar sig enbart till anställda på enheten. Det finns inget 
egensyfte med försäljningen utan den sker som en följd av måltidsverksamhetens strävan efter 
att minska matsvinn. Verksamheten planerar inte för att det ska finnas mat över till 
försäljning, viket kan innebära att det inte finns någon mat för försäljning vissa dagar. 
Försäljningen är därmed begränsad till sin omfattning och bedöms på grund av sin anknytning 
till förskole- och skolmåltidsverksamheten, utgöra en kompetensenlig verksamhet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/263
2021-01-19

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-22 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Anna Wejdin 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Anna.wejdin@stenungsund.se 
Erika.lundberg@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 262 Dnr: KS 2020/263 
 
Svar på utredningsuppdrag om att införa KliMATlådan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att införa KliMATlådan ett pilotprojekt på Kopperskolan. Priset 
ska vara 50% av ordinarie personalpris (2020:  50% av 60kr). Projektet ska utvärderas senast 
ett år efter uppstart.  
 
Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): Det här är ett initiativ från kockarna på Koppersskolan som man har 
försökt att få gehör för hos sin ledning men som avfärdats. Istället krävdes det ett politiskt 
initiativ och en tidskrävande utredning. Det är en väldigt krånglig väg för anställda att få 
gehör för sina idéer. 
 
Moderaterna vill att Stenungsundskommun är en arbetsgivare som välkomnar engagerade och 
intresserade anställdas initiativkraft. Att testa i liten skala, under en begränsad period, för att 
sedan utvärdera är ett bra arbetssätt för den här typen av idéer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 23 mars 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda de 
verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska aspekterna av ett införande av KliMATlådan 
för att minska matsvinnet.  
 
Klimatlådan är ett koncept som ger personal möjlighet att köpa överbliven mat från 
bufféserveringen i förskolor och skolor som annars skulle ha slängts. Syftet är att ta vara på 
det svinn som uppstår i kommunala kök.  
 
Förvaltningen föreslår att klimatlådan införs som projekt på Kopperskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 
Utredningsuppdrag KliMATlådan 
Kommunstyrelsen 2020-03-23 § 133 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att KliMATlådan införs som ett pilotprojekt på 
Kopperskolan. Priset ska vara 50% av ordinarie personalpris (2020:  50% av 60kr). Projektet 
ska utvärderas senast ett år efter uppstart.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Erika.lundberg@stenungsund.se  
Anna.wejdin@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/355
2021-04-12

 
Therese Allansson Till Kommunstyrelsen 
Redovisningsansvarig 
 
 
Stöd till det lokala näringslivet genom en nedsättning av hyra för 
kommersiella lokaler 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommersiella hyresgäster som uppfyller kriterierna i 
hyresstödsförordningen om stöd kan efter en individuell prövning beviljas en nedsättning av 
den fasta hyran för månaderna januari, februari och mars 2021. Följande ska gälla:  

 Varje ansökan om hyresrabatt skall prövas enskilt.  
 Hyresrabatten uppgår till 50% av den fasta delen av hyran. 
 När ansökan prövas ska eventuellt obetalda hyror innan januari 2021 vägas in, 

eventuella skatteskulder samt om aktiv ansökan om konkurs är inlämnad. En 
förutsättning för att erhålla stödet är att hyresgästen omfattas av särskilt utsatta 
branscher såsom sällanköpshandel, hotell och restaurang. Branscher som avses 
framgår i den tillämpliga förordningen (SFS 2021:273) med koder i Standard för 
svensk näringsgrensindelning (SNI). Överenskommelsen mellan parterna skall vara 
tecknad senast den 31 maj 2021. 

 För att hyresgästen ska få hyresrabatt ska hyresgästen kunna visa att företagets 
ekonomi kraftigt har försämrats till följd av coronakrisen. 

 Hyresgästen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts för att hantera den 
försämrade ekonomiska situationen. 

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fatta beslut i ärenden om hyresrabatt i 
enlighet med detta beslut. 

Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att för kommunens räkning ansöka om statligt 
stöd enligt hyresförordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den pågående pandemin har en stor påverkan på näringslivet. Med anledning av detta har 
regeringen utfärdat en förordning vars syfte är att stödja lokalhyresgäster inom vissa särskilt 
utsatta branscher, såsom sällanköpshandeln, hotell och restaurang. Stödet innebär att om en 
hyresvärd sätter ned hyran kan hyresvärden få statlig ersättning för hälften av 
hyresnedsättning. Den ersättning hyresvärden kan få kan dock maximalt uppgå till 25 % av 
den ursprungliga hyran.  
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Beskrivning av ärendet 
Om kommunen i egenskap av hyresvärd tillfälligt sänker hyran för en kommersiell hyresgäst 
perioden januari-mars 2021 kan staten ersätta hälften av kommunens kostnad i form av 
hyresbortfall. Ersättningen får dock maximalt uppgå till en fjärdedel av den ursprungliga 
hyran. För att kommunen ska kunna söka ersättning från staten måste kommunen ha ingått 
överenskommelser med hyresgästerna senast den sista maj 2021.  
 
Av förordningen framkommer vidare att endast hyresgäster som inte redan innan pandemin 
befann sig på ekonomiskt obestånd omfattas av förordningen. Dessutom gäller stödet bara för 
hyresvärdar som har hyresgäster med vissa i förordningen definierade 
verksamhetsinriktningar.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att de kommersiella aktörer som hyr 
lokal av kommunen ska kunna få en nedsättning av hyran enligt förordningen. Förvaltningens 
förslag är att hyresrabatten ska uppgå till 50% av den fasta delen av ordinarie hyran och att en 
individuell prövning ska göras efter ansökan från hyresgäst. Den individuella bedömningen 
syftar till att pröva om hyresgästen har påverkats kraftigt av pandemin och att hyresgästen inte 
redan innan pandemin befann sig i en ekonomiskt ohållbar situation.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 om hyresreduktion för perioden april- juni 2020 
enligt samma förutsättningar som ovan, dnr 2020/473. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Underlättandet för näringslivet kan uppgå till knappt 500 tkr. Kommunen kan söka statlig 
ersättning för hälften av detta belopp, vilket gör att den ekonomiska konsekvensen för 
kommunen uppskattas till cirka 250 tkr. Bedömningen är att fem till tio företag kan omfattas 
av stödet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
En kommun eller dess bolag får inte ge ett individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare 
om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Detta regleras i 2 kap. 8 § andra stycket 
kommunallagen. ”Synnerliga skäl” innebär att det ska finnas mycket starka allmänna 
intressen av att stödet ges. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det finns rättsliga förutsättningar för 
kommuner att sätta ned hyra i enlighet med förordningen. Enligt SKR har kommuner, 
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regioner och deras bolag i egenskap av hyresvärdar ett utrymme för affärsmässiga 
överväganden i relationerna till sina hyresgäster. SKR framhäver att kommuner i egenskap av 
hyresvärdar måste kunna beakta och till exempel sätta ned hyran under viss tid för hyresgäster 
som riskerar att hamna i en obeståndssituation för att undvika tomma lokaler. Till grund för 
SKR:s bedömning ligger det statliga stödet som endast ges till utsatta branscher och där det 
krävs att hyresvärden sätter ned hyran för att ersättning ska utgå. 

Enligt SKR bör ett affärsmässigt övervägande att sätta ned hyra enligt förutsättningarna i 
förordningen inte kunna ses som ett näringslivsstöd till enskild näringsidkare som omfattas av 
2 kap. 8 § kommunallagen. 
 
Skulle hyresnedsättningen ändå betraktas som ett sådant näringslivsstöd stöd är det enligt 
SKR möjligt att argumentera för att det föreligger synnerliga skäl när staten beslutar om ett 
stöd till näringslivet under de extrema förhållanden som coronapandemin medför. 
Förordningen om det statliga stödet är dock en nödvändighet för att göra denna bedömning. 
Stöd till näringslivet är, utöver de möjligheter till att allmänt främja näringslivet som en 
kommun får göra utifrån 2 kap 8 § första stycket kommunallagen, en statlig angelägenhet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
anette.oscarsson@stenungsund.se
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Avgifter för ansökan av serveringstillstånd och tillsyn av 
serveringsställen 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för alkoholserveringstillstånd och 
alkoholserveringstillsyn år 2021 fastställs till 0 kronor. Redan inbetalda avgifter som avser 
2021 ska återbetalas. Finansiering kan inte ske inom ram. Kommunens tillkommande 
kostnader ska belasta sektor stödfunktioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs stad har sedan 2011 hand om Stenungsunds handläggning och tillsyn enligt 
alkohollagen. Göteborgs stad tar inte ut någon avgift från kommunen. Handläggningen 
finansieras istället genom att Göteborgs stad tar ut en avgift från näringsidkare dels för 
ansökan av nya eller ändrade serveringstillstånd, dels för tillsyn av serveringsställen. 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har beslutat att tillämpa den taxa som 
Göteborgs stad vid varje tidpunkt fastställer för hantering av serveringstillstånd och tillsyn. 
  
Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har beslutat att nedsätta samtliga avgifter gällande 
ansökan och tillsyn enligt alkohollagen till 0 kronor. Stenungsunds kommun har tecknat ett 
tilläggsavtal med Göteborgs stad som gör att Stenungsund inte är förpliktigad att följa 
Göteborgs stads beslut.  
 
Förvaltningen föreslår som en näringslivsåtgärd att även Stenungsunds kommun nedsätter 
avgiften till 0 kronor. En nedsättning av avgiften kommer att innebära att Göteborgs stad 
fakturerar Stenungsunds kommun det intäktsbortfall som nedsättningen av avgift innebär. 
Finansiering kan inte ske inom ram.  

 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun har sedan 2011 genom avtal uppdragit åt Göteborgs stad att utföra 
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen för kommunens räkning. 
Göteborgs stad utför även handläggning och tillsyn för Ale, Partille, Kungälv, Tjörn och 
Öckerös kommuner.  
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I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs stad att taxa gällande 
alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 ska nedsättas till 0 kronor. 
Stenungsunds kommun har tecknat ett tilläggsavtal med Göteborgs stad som gör att 
Stenungsund inte är förpliktigad att följa Göteborgs beslut.  
 
Pandemin har en stor påverkan på restaurangers möjlighet att bedriva verksamhet. I 
Stenungsund finns 17 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
Samtliga dessa serveringsställen måste enligt nu gällande föreskrifter och rekommendationer 
begränsa antalet sittande, säkerställa att trängsel inte uppstår samt stänga verksamheten senast 
20.30.  
 
För att underlätta för näringslivet föreslår förvaltningen att Stenungsunds kommun likt 
Göteborg ska nedsätta avgifterna för ansökningar och tillsyn till 0 kr. Förvaltningen föreslår 
även att redan inbetalda avgifter för 2021 ska återbetalas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att en avgiftsnedsättning kommer att innebära att kostnaderna för 
Stenungsunds kommun ökar. Det beror på att kommunen inte betalar någon avgift till 
Göteborgs stad för den handläggning och tillsyn som staden utför. Istället finansierar staden 
handläggning och tillsyn genom de avgifter som serveringsställen betalar in.  
 
Av det tilläggsavtal som har tecknats med Göteborgs stad framgår att om Stenungsunds 
kommun skulle besluta att ändra sina avgiftsnivåer på ett sådant sätt att Göteborg inte längre 
har kostnadstäckning för sin handläggnings- och tillsynsverksamhet ska Stenungsunds 
kommun bekosta sin del av stadens kostnader med egna medel. Beräkningen av kostnaderna 
ska utgå från de per den 31 december 2020 gällande avgiftsnivåerna för avgifter enligt 
alkohollagen beslutade av Göteborgs stad jämte indexuppräkning för 2021. Om redan 
inbetalda avgifter ska återbetalas kommer Göteborgs stad utöver uteblivna ansöknings- och 
tillsynsavgifter även att fakturera Stenungsunds kommun för de administrativa kostnader som 
uppstår. 
 
Det är svårt att på förhand fastställa hur höga kostnaderna kan komma att bli för 
Stenungsunds kommun. Under år 2020 uppgick intäkterna från serveringsställen i 
Stenungsunds kommun till totalt cirka 185 tkr. Förvaltningen bedömer att avgifterna för 2021 
sannolikt kan komma att uppgå till samma nivå som 2020. Då avgifterna årligen 
indexuppräknas och då förvaltningen föreslår att redan inbetalda avgifter ska återbetalas 
bedömer förvaltningen att en nedsatt avgift för serveringsställen i Stenungsunds kommun 
kommer att innebära en kostnad om 200 tkr. Finansiering kan inte ske inom ram. De 
tillkommande kostnaderna bör belasta sektor stödfunktioner då stödfunktioner ansvarar för 
viss administration och beslutsfattande rörande serveringstillstånd, och då stödfunktioner 
ansvarar för att samordna kommunens näringslivsambitioner.   
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Barnkonsekvensanalys 
I den av kommunfullmäktige antagna alkohol- och drogpolitiska planen framgår den politiska 
viljan i alkohol- och drogpolitiska frågor. Ett syfte är att planen ska vara vägledande och 
samordnande för alla kommunens myndigheter och verksamheter. Av den drog- och 
alkoholpolitiska planen framgår att barn- och ungdomars uppväxt ska vara fri från påverkan 
av alkohol och droger. Viktiga arenor för drogfria miljöer är skolan, fritidsgårdar och 
föreningslivet.  
 
Förvaltningen bedömer att en nedsättning av avgifterna inte påverkar barn. Eventuella 
konsekvenser för barn hanteras vid beslut om beviljande eller avslag på ansökan om 
serveringstillstånd.  
 
Juridiska bedömningar 
Av alkohollagen (2010:1622) följer att kommunen har möjlighet att ta ut avgifter för tillstånd 
och tillsyn gällande serveringstillstånd. Grunderna för avgiftsuttaget får bestämmas av 
kommunfullmäktige och ska följa de allmänna principerna i kommunallagen om självkostnad 
och likställighet. Principerna innebär att de som ska betala avgifter enligt alkohollagen ska 
behandlas lika, avgiftsuttaget för samma typ av tjänst ska vara lika stort och kommunen får 
inte ta ut en större avgift än vad det kostar för kommunen att bedriva verksamheten.  
I kommunallagen (2017:725) finns regler om kommunens möjlighet att på olika sätt stötta det 
egentliga näringslivet. Kommunens möjligheter att lämna stöd till näringsidkare är ytterst 
små. Det finns ett visst utrymme i 2 kap. 8 § kommunallagen; kommunen får genomföra 
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. För att kommunen ska kunna ge 
enskilda näringsidkare stöd krävs så kallade synnerliga skäl för det. Att efterskänka en avgift 
eller ge ett bidrag till en enskild näringsidkare utan synnerliga skäl utgör ett ottillåtet 
gynnande av enskild. 
 
Den pågående pandemin har aktualiserat frågan om kommunens möjlighet att besluta om 
nedsättning av avgifter enligt taxa för att underlätta för särskilt utsatta branscher. 
Restaurangbranchen är en bransch som drabbats hårt av pandemin. Förvaltningen bedömer att 
ett beslut om nedsättning av avgifter enligt taxan för alkoholserveringstillstånd och 
alkoholserveringstillsyn för år 2021 är ett sätt att allmänt främja näringslivet i kommunen, alla 
som ska betala avgift enligt taxan behandlas lika. De som redan hunnit betala avgifter för 
2021 ska få dem återbetalda. Förslaget bedöms därmed rymmas inom det allmänna stöd till 
näringslivet som kommunen har möjlighet att ge. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se
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Christer Larsson Till kommunfullmäktige 
Personalchef 
 
 
Kompetensförsörjningsplan 2021-2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige antar kompetensförsörjningsplan 2021-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter 
för intern karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att 
utveckla medarbetare på ett professionellt sätt.  
 
För att organisationen ska fungera och nå uppsatta mål är det avgörande med medarbetare 
med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Denna kompetensförsörjningsplan beskriver på 
ett övergripande plan, kommunens inriktning i kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter 
för intern karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att 
utveckla medarbetare på ett professionellt sätt. För att organisationen ska fungera och nå 
uppsatta mål är det avgörande med medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. 
                                           
I kompetensförsörjningsplanen beskrivs kraven från vår omvärld, nuläget i Stenungsunds 
kommun samt vilka aktiviteter vi ska arbeta med för att vara en attraktiv arbetsgivare. Den nya 
kompetensförsörjningsplanen ska gälla perioden 2021-2023. Syftet med planen är att beskriva 
och analysera kommande kompetensbehov i Stenungsunds kommun samt ge förslag på 
områden där Stenungsunds kommun bör göra insatser för att klara utmaningarna de 
kommande åren. 
 
Förslaget till kompetensförsörjningsplan har utvecklats utifrån tidigvarande plan, 
kompetensförsörjningsplan 2018-2020, som tidigare antagits av kommunfullmäktige. 
Sektorerna har utifrån sina respektive perspektiv analyserat nuvarande och kommande 
kompetensbehov. Kontinuerlig beredning har skett i ekonomi- och personalberedningen.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Planens antagande innebär inte några ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En organiserad, planerad och effektiv kompetensförsörjning gynnar verksamheternas 
möjligheter att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal i kommunen. Det gynnar 
bland annat barn som går kommunal förskola och grundskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-07. 
Kompetensförsörjningsplan 2021-2023. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Christer Larsson 
Sektorchef Personalchef 
 
 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se
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Sammanfattning 
Kompetensförsörjningsplanen ska gälla perioden 2021–2023. Syftet med planen är att beskriva och 

analysera kommande kompetensbehov i Stenungsunds kommun samt ge förslag på områden där 

Stenungsunds kommun bör göra insatser för att klara utmaningarna de kommande åren. 

Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter för intern 

karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att utveckla medarbetare 

på ett professionellt sätt. Att arbetsgivaren har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt 

tid är avgörande för hur väl organisationen fungerar och når uppsatta mål. 

I kompetensförsörjningsplanen beskrivs kraven från omvärlden, nuläget i Stenungsunds kommun samt 

vilka aktiviteter som är aktuella för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Det finns yrkesgrupper inom varje sektor i Stenungsunds kommun, som motsvarar bristyrken och där 

det beräknas bli svårt att hitta personal framöver. Inom sektor utbildning finns rekryteringsbehov och 

svårigheter att rekrytera i stort sett samtliga lärarbefattningar så som exempelvis lärare och 

förskolelärare. Inom sektor socialtjänst är efterfrågan stor på undersköterskor, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter, stödassistenter, stödpedagoger, socialsekreterare med 

specialistkompetens (barn och unga) samt enhetschefer. Inom sektor samhällsbyggnad kommer det att 

bli allt svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper inom trafik, byggnadsinspektörer, seniora projektledare 

samt seniora specialister (exempelvis inom mark- och exploatering samt planarbete). 

Denna kompetensförsörjningsplan är kommunövergripande och beskriver inte alla aktiviteter och 

detaljerade insatser som sker i kommunen inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet. Ute i                 

sektorerna och verksamheterna finns mer operativ och detaljerad information kring vad som genomförs 

i detta avseende. Gällande kompetensförsörjningsarbetet inom sektor utbildning finns exempelvis en 

separat sektorsspecifik kompetensförsörjningsplan1 som endast summariskt återges i detta dokument.   

 
1 P. Mellander. Kompetensförsörjningsplan – sektor utbildning. 2019. 
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1. Gemensam strategi för kompetensförsörjning 

För att möta framtidens utmaningar krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra 

personalförsörjningen i Stenungsunds kommun. Att ta fram en kompetensförsörjningsplan för 

Stenungsunds kommun innebär att utifrån ett strategiskt perspektiv planera för de 

kompetensbehov som uppstår, planera för att nå den kompetensen med hjälp av olika aktiviteter 

och kontinuerligt förändra aktiviteterna vid behov. Med kompetensförsörjning avses att säkerställa 

att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång 

sikt. Kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens är en 

avgörande framgångsfaktor.  

Konkurrensen om den bästa kompetensen är stor och det gäller för Stenungsunds kommun att 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att lyckas. Delar av att vara attraktiv är traditionellt 

frågor som rör utvecklingsmöjligheter, lön och anställningsvillkor. Kommande generationer har 

delvis andra värderingar än dagens, och därför är det viktigt att ständigt se över vad som uppfattas 

som attraktivt av dem kommunen vill attrahera. Kommunen behöver även ha god beredskap för 

omställning på bästa möjliga sätt i situationer där neddragning av viss verksamhet är nödvändig.  

Arbetet med kompetensförsörjning har sin grund i kommunens styrdokument, policys, planer och 

program. Andra starkt påverkande faktorer finns i omvärlden och handlar tex. om demografi, 

politiska beslut och konjunkturen på arbetsmarknaden. 

Eftersom kompetens tar tid att bygga upp behöver Stenungsunds kommun redan idag fundera över 

vilken kompetens som behövs framöver. Strategier för kompetensförsörjning är avgörande för att 

vara en framgångsrik, attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare och därigenom nå 

verksamhetens mål. De bör utvecklas parallellt med övriga strategier och ingå som en naturlig del i 

verksamhetsplaneringen. 

Aktiviteter som genomförs inom ramen för kommunens kompetensförsörjningsarbete skall så långt 

som möjligt vara tydligt specificerade och uppföljningsbara. 

2. Syfte 

Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig kompetens, tydliggöra 

kommande kompetensbehov och hur stor skillnaden är från befintlig kompetens i förhållande till 

verksamhetens mål på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen skall också visa på planerade 

åtgärder för att fylla kompetensbehovet. Det kan tex. innebära; hur nya medarbetare attraheras till 

kommunen, nyrekryteringar, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare samt 

avveckling.  

Kompetensförsörjningsplanen skall vidare belysa ett antal viktiga fokusområden, s.k. 

framgångsfaktorer där Stenungsunds kommun bör agera för att lyckas med att försörja sina 

verksamheter med rätt kompetens i rätt tid. 
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3. Om kompetensförsörjningsplanen 

Kompetensförsörjningsplanen är uppbyggd kring tre delar och innehåller omvärldsanalys, 

nulägesbeskrivning och sektorernas kompetensbehov. Genom dessa tre delar skapas en utgångspunkt 

för vad som behöver göras och hur Stenungsunds kommun på ett systematiskt sätt skall arbeta med 

kompetensförsörjning på kort och lång sikt. 

Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen innehåller en överblick av befolkningsutveckling och arbetsmarknad i landet och i 

Västra Götalands län. Materialet i detta avsnitt har främst hämtats från SCB och Arbetsförmedlingen. 

Avsnittet syftar till att ge en prognos gällande tillgänglig kompetens samt av kompetensbehovet i stort. 

 

Nulägesbeskrivning 

Statistik har tagits fram utifrån personalnyckeltal från kommunens beslutsstödsystem, Hypergene. En 

sammanställning och analys har gjorts av nuläget, förväntade pensionsavgångar och 

personalomsättning.  

 

Sektorernas kompetensbehov 

Inför framställandet av denna plan har arbetsgivaren gett sektorerna/verksamheterna i uppdrag att 

återkoppla kring sina nuvarande och kommande kompetensbehov. Deras svar har summerats under 

följande rubriker: 

 

Sektorns summering utifrån frågeställningar om kompetensförsörjningsbehov 

1. Utmaningar och trender som påverkar sektorns kompetensbehov framöver. 

2. Utvecklingskrav och kompetensbehov för verksamheterna. 

3. Finns det - och hur ser sektorn på möjligheterna att lösa kompetensbrist med nya/effektivare 

tekniklösningar? 

4. Aktiviteter som har skett och pågår inom sektorn med fokus på kompetensutveckling. 

5. Strategier för att möta rekryteringsbehoven.  

Slutligen har också en sammanställning av förslag och strategier tagits fram på aktiviteter som skall ingå 

i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning d.v.s. hur Stenungsunds kommun skall attrahera, 

rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens för att på så sätt bli en framgångsrik och attraktiv 

arbetsgivare. 
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4. Omvärldsanalys 

Framtidsprognoser gällande befolkning, arbetsmarknad och utbildning görs på nationell, regional och 

lokal nivå och syftar bland annat till att ge bättre möjligheter att fatta politiska beslut på goda grunder. 

Antalet personer i befolkningen inom olika yrkesgrupper har betydelse både för efterfrågan på skola, 

vård och omsorg m.m. liksom även för kommunens intäkter.  

Demografi 

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos2 förväntas folkmängden i Sverige att öka med 

omkring 1,06% per år. De närmaste 10 åren beräknas befolkningen att fortsatt öka, men i en 

långsammare takt.  

Befolkningsprognosen pekar på en äldre befolkning och fler utrikesfödda. År 2019 var nästan var femte 

person i Sverige 65 år eller äldre. I slutet av perioden för prognosen, 2020–2070, beräknas var fjärde 

person vara i dessa åldrar. Den kraftiga ökningen av antalet äldre innebär att andelen i procent i de 

yrkesverksamma åldrarna 20–64 år minskar, trots att antalet personer i den åldersgruppen ökar.  Allt 

fler i de mest yrkesaktiva och äldre åldrarna är födda utomlands. 2019 var en fjärdedel av personerna i 

åldern 25–64 år födda utomlands. Den andelen beräknas öka och vara som högst, 30%, i slutet av 2030-

talet.  

Sverige har haft en nedåtgående trend i barnafödandet de flesta år sedan 2010. Antalet födda barn 

förväntas öka de kommande tio åren, vilket främst beror på de stora barnkullarna, födda runt 1990, som 

kommer upp i barnafödande åldrar.  Antal barn utifrån ålderskategorier ser lite olika ut. Antalet barn i 

förskoleåldern, 1–5 år, har ökat sedan början av 2000-talet och år 2019 fanns det 611 000 barn i dessa 

åldrar. Antalet förskolebarn förväntas minska de närmsta åren för att åter igen börja öka i mitten av 

2020-talet. 

Antalet barn i grundskoleåldern 6–15 år förväntas öka fram till mitten på 2020-talet. Då beräknas det 

finnas drygt 50 000 fler barn i åldern 6–15 år än idag. År 2019 utgjorde barn och unga i åldern 0–19 år, 

23 % av befolkningen. I framtiden väntas åldersgruppen ligga på samma nivå. Trots att antalet personer i 

de mest yrkesverksamma åldrarna 20–64 år ökar, så minskar deras andel av befolkningen. År 2019 var 

57% av befolkningen i dessa åldrar och år 2070 beräknas andelen ha minskat till 53%. 

Slutligen nämns i Statistiska centralbyråns rapport2 också om Coronapandemin´s konsekvenser. 

Befolkningsprognoser bygger på antaganden om hur barnafödandet, dödligheten samt in- och 

utvandringen utvecklas. Dessa parametrar påverkas på olika sätt och i olika grad av coronaviruset. Detta 

betyder att prognoserna har en större osäkerhet än vad de brukar ha.  

Ett regionalt perspektiv på den demografiska utvecklingen beskrivs i Västra Götalands 

befolkningsprognos3, där folkmängden förväntas växa till drygt 1 950 000 invånare år 2040. Det innebär 

235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, d.v.s. i genomsnitt cirka 11 200 fler invånare varje år. Den 

 
2 Statistiska centrala byrån (SCB): Sveriges framtida befolkning 2020 – 2070; 2020. 
 
3 Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040. VGR Analys 2019:35. 
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främsta anledningen till befolkningsökningen är det s.k. flyttnettot (fler flyttar in i landet än ut) och det 

förväntas fortsätta vara den största faktorn de kommande åren.  

Antalet invånare som är över 80 år eller äldre beräknas öka med 50% till år 2030. År 2018 fanns det cirka 

86 000 invånare som var 80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 65% till 2040, 

till 142 000 invånare. Det innebär att andelen i befolkningen ökar från 5% till 7% 2040.  

Andelen barn (0–18 år) och invånare 65–79 år i befolkningen beräknas vara ungefär oförändrad, 22% 

respektive 14%. Andelen av befolkningen i åldrarna 19–30 år respektive 31–64 år beräknas minska med 

cirka 1% vardera, trots att antalet invånare ökar även i dessa grupper, eftersom de yngre barnen och de 

äldre ökar mer procentuellt sett.   

Procentuell förändring av antal invånare jmf 2018 per åldersgrupp i Västra Götalands län: 

 
 Arbetsmarknadsprognos 

När det blir allt fler barn och unga i befolkningen samtidigt som den äldre befolkningen växer och många 

medarbetare uppnår pensionsålder de närmaste åren, ökar behovet av personal. Enligt Sveriges 

kommuner och regioners4 rapport kommer den offentliga verksamheten i Sverige att behöva öka antalet 

anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker. Utöver detta 

förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Behovsökning och pensionsavgångar 

fram till 2026, summeras till 508 000 personer. Störst är behovsökningen inom äldreomsorg och 

gymnasieskola. Där finns liksom tidigare brist på kompetens inom flertalet pedagogiska yrken samt inom 

flera vårdyrken. 

Redan i december 2019 innan Coronapandemin, var Arbetsförmedlingens prognos5 för år 2019 – 2021 

att efterfrågan på arbetskraft dämpats under prognosperioden, även om efterfrågan beskrivs vara 

fortsatt god. Arbetsförmedlingen prognosticerade att antalet sysselsatta skulle öka med 45 000 

personer (enligt Arbetskraftsundersökningarna) i åldrarna 16–64 år under 2020 och 2021. Utrikesfödda 

 
4 Sveriges kommuner och regioner (SKR): Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. REKRYTERINGSRAPPORT 2018.  
5 Arbetsförmedlingen: Prognos för arbetsmarknaden 2019–2021. 2019. 
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förväntades stå för hela ökningen. Det som bidrog till att sysselsättningstillväxten bedömde dämpas, var 

främst en svag konjunktur i omvärlden samt en fortsatt brist på utbildad arbetskraft. 

I juni 2020 kom en ny arbetsmarknadsprognos6 från Arbetsförmedlingen som visar på konsekvenserna 

av Coronapandemin. I prognosen beskrivs ett allvarligt läge på arbetsmarknaden och att krisen på 

arbetsmarknaden blir långvarig. För helåren 2020 och 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i 

genomsnitt 490 000 respektive 580 000 personer. Det motsvarar genomsnittliga arbetslöshetsnivåer på 

9,4 respektive 11,0 procent. Arbetslösheten bedöms vara 11,4 % i början av 2021. Osäkerheten kring 

förloppet och återhämtningen på arbetsmarknaden beskrivs som stor. Vidare skriver 

Arbetsförmedlingen att det blir extra tufft för ungdomar och utrikesfödda på arbetsmarknaden samt att 

långtidsarbetslösheten kommer att öka till rekordhöga nivåer. Bland de tio yrken med flest nyanmälda 

lediga platser på platsbanken, i maj 2020, finns flera kommunala yrken representerade; sjuksköterskor, 

grundskollärare, vårdbiträden, personliga assistenter och undersköterskor.  

Under de senaste åren har antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen med utbildningar riktade 

mot de största bristyrkesområdena minskat4. Förutsättningarna för matchningen på arbetsmarknaden 

kommer därför att vara begränsad under prognosperioden trots ett svagare konjunkturläge. I takt med 

att konjunkturen försvagas och efterfrågan på arbetskraft dämpas, så ökar också trycket bland 

arbetsgivare att vidta kostnadsbesparande strukturförändringar. Den teknologiska utvecklingen genom 

digitalisering, AI och automatisering påskyndar utvecklingen och leder till att personer inte längre har de 

kompetenser som krävs. 

Arbetsförmedlingen beskriver5 att matchningsläget, framför allt inom de offentliga kärnverksamheterna 

– skolan, sjukvården och omsorgen är allvarligt och det gäller även på lång sikt. Här behövs insatser för 

att attrahera arbetskraft till jobben. Det handlar bland annat om att genomföra förbättrade arbetsvillkor 

på arbetsplatser för att behålla och locka ny arbetskraft inom verksamheterna. 

Arbetsförmedlingen anger att det inom följande områden7 förväntas finnas bristyrken, som också ökar 

under de närmaste åren: 

▪ yrken inom hälso- och sjukvård, ex. psykologer, sjuksköterskor och undersköterskor.  
▪ läraryrken; ex. förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. I Yrkeskompassen6 nämns 

också speciallärare och specialpedagoger. 
▪ yrken inom teknik och IT: ex. civilingenjörer, tekniker och IT-specialister. 
▪ socialsekreterare och kuratorer. 
▪ yrken inom restaurang och måltidsverksamhet: kockar.  
▪ yrken inom bygg- och anläggningarbete, ex. murare och maskinförare. I yrkeskompassen6 nämns 

också ingenjörer och tekniker samt drifttekniker vid värme- och vattenverk. 

De yrken som Arbetsförmedlingen bedömer som framtida bristyrken inkluderar till stor del yrken som 

återfinns i kommunala verksamheter såsom utbildning, barnomsorg, vård och omsorg samt ingenjörer 

och tekniker inom teknisk verksamhet.   

 
6 Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsutsikterna våren 2020, Utvecklingen på arbetsmarknaden 2020-2021. 2020-
06-16.  
7 Arbetsförmedlingen: Var finns jobben? 2019. 
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5. Nulägesbeskrivning 

5.1 Personalstruktur 

Utifrån Stenungsunds beslutsstödsystem Hypergene har statistik tagits fram gällande antal 

medarbetare, åldersstruktur, förväntade pensionsavgångar och personalomsättning.  

Stenungsunds kommun har 2 173 tillsvidareanställda, se tabell 18. Medelåldern ligger på 46,2 år. 

Medelåldern är över 50 år i följande yrkesgrupper: bibliotekarie, biblioteksassistent (55,7 år), följt av 

tekniker, ingenjörer, tekniska handläggare (55,3 år), dagbarnvårdare (55 år), städ, tvätt, renhållning 

(53,2 år) samt hantverksarbete (50,4 år). Det finns bara en yrkeskategori som har en genomsnittlig 

medelålder under 40 år och det är vårdbiträde och vårdare (39,5 år). 

Fördelningen mellan olika yrkesgrupper (tabell 1, diagram 1 och 2 nedan) visar att skol- och 

barnomsorgsarbete sysselsätter mest personal, följt av vård och omsorgsarbete. Inom kategorin övrigt 

socialt och kurativt arbete finns yrkena stödassistenter och stödpedagoger, vilka också utgör stora 

grupper. Tabell 1 visar tydligt att verksamheterna inom sektor utbildning och sektor socialtjänst är mest 

personalintensiva. Flest personer är anställda inom dessa sektorer och flesta antal befattningar är då 

representerade här.  

Tabell 1. Personalstruktur Antal personer Medelålder 

AID-struktur totalt i kommunen  2 173 46,2 

Administration 278 47,3 

Handläggar- och administratörsarbete 175 46,1 

Ledningsarbete 103 49,3 

Kultur, turism och fritidsarbete 40 48,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 12 55,7 

Fritidsledare 12 49,3 

Övrig fritid, kultur, turism 16 41,3 

Skol- och barnomsorgsarbete 879 46,5 

Barnskötare 140 44,8 

Dagbarnvårdare 3 55,0 

Elevassistent 53 43,5 

Fritidspedagog 38 45,6 

Förskollärare 117 44,1 

Grundskolelärare 215 46,3 

Gymnasielärare 119 49,2 

 * Övrigt lärararbete 149 48,6 

Övrigt skol-/förskolearbete 45 48,5 

Teknikarbete 209 48,8 

Hantverkararbete m. m. 62 50,4 

Ingenjörer 16 46,3 

Köks- och måltidsarbete 58 47,1 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 43 53,2 

Tekniker 6 55,3 

Teknisk handläggare 24 41,3 

Vård- och omsorgsarbete m. m. 456 44,2 

 
8 Tabell 1: Enligt personalsystem Hypergene 2020-06-22, tillsvidareanställda per maj månad, Avtal AB.  

141



 

 9 

 

Rehabilitering och förebyggande arbete 14 42,3 

Sjuksköterska 58 44,7 

Undersköterska, skötare 306 45,4 

Vårdbiträde, vårdare m. fl. 73 39,5 

Övrigt vård- och omsorgsarbete 5 45,0 

Vård- och omsorgsarbete m. m. 456 44,2 

Socialt och kurativt arbete 311 45,3 

Socialsekreterare 67 44,6 

Övrigt socialt och kurativt arbete 244 45,5 

 

Diagram 1. Stenungsunds kommun per befattningsgrupp. 2 173 antal tillsvidareanställda.  

 

Diagram 2. Anställningar per befattningsgrupp 
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5.2 Förväntade pensionsavgångar 

Totalt förväntas 265 medarbetare gå i pension de närmaste sex åren. Det motsvarar ca. 12% av det 

totala antalet tillsvidareanställda fram till år 2025. Under 2024 och 2025 förväntas flest medarbetare, 

116 personer gå i pension, vilket står för 44% av hela periodens pensioneringar.  

Diagram 3. Totalt beräknade antal förväntade pensionsavgångar mellan åren 2020-2025 

 

 

 

Sektor utbildning har flest medarbetare som går i pension sett till hela perioden, 135 personer (ca 51%), 

följt av sektor socialtjänst, 93 personer (ca 35%). Sektor stödfunktioner, med 29 personer (ca 11%), 

kommer på tredje plats och på fjärde plats, sektor samhällsbyggnad, med 8 personer (3%), under 

perioden, 2020-2025. Detta speglar förhållandet utifrån antalet anställda per sektor.  

Nedanstående diagram 4, visar pensioneringar per befattningsgrupp. Under 2023 - 2025 är det inom 

skol-och barnomsorg där de flesta pensionsavgångar kommer att ske. De befattningsgrupper inom skol-

och barnomsorg där flest går i pension under dessa år är främst barnskötare, lärare inom grundskolan 

och gymnasielärare. Inom vård och omsorgsarbete är det drygt hälften jämfört med befattningsgruppen 

skol- och barnomsorgsarbete som går i pension under den närmaste femårsperioden. Det är inom 

befattningsgrupperna undersköterska och vårdbiträde som pensioneringar är störst. Den yrkesgrupp 

som har minst pensionsavgångar under hela perioden är befattningsgrupper inom området kultur, 

turism och fritid, men det är också färre anställda i dessa grupper.  

 

 

143



 

 11 

 

Diagram 4. Förväntade antal pensionsavgångar per befattningsgrupp 

 

 

5.3 Personalomsättning 

Personalomsättningen är beräknad enligt antalet medarbetare som slutat under första kvartalet 2020, 

delat med det genomsnittliga antalet medarbetare under samma tidsperiod. Stenungsunds kommun har 

under denna period en personalomsättning på ca 1,7%. Sektor socialtjänst har den högsta 

personalomsättningen på 2,8%, följt av sektor stödfunktioner som ligger på 1,9%. På tredje plats, sektor 

samhällsbyggnad med en personalomsättning på 1,2% och sist sektor utbildning, med en 

personalomsättning på 1,0%. Tabell 2 visar att i jämförelse med samma period, såsom 

personalomsättningen i kompetensförsörjningsplanen under perioden 2018 – 2020 visade, så har 

personalomsättningen överlag minskat för 2020.  

Tabell 2. Personalomsättning externa avgångar, 2020-01-01 – 2020-03-31 

Område 

Personalomsättning 
2020-01-01  
2020-03-31 

Ackumulerat antal 
anställda 

Avgång Varav 
pension 

Personalomsättning 
Jämförelse 2017-01-01 2017-03-31*  

Stenungsunds Kommun 1,7% 2 181,5 37 4 3,8% 

         Sektor Samhällsbyggnad 1,2% 84,7 1 0 4,5% 

         Sektor Socialtjänst 2,8% 796,2 22 3 2,2% 

         Sektor Stödfunktioner 1,9% 211,1 4 1 2,2% 

         Sektor Utbildning 1,0% 1085 10 1 3,8% 
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6. Sektorernas kompetensbehov 

Sektorerna har fått i uppdrag att redogöra för hur nuvarande och kommande kompetensbehov ser ut 

och vilka aktiviteter som har skett i respektive sektor med fokus på kompetensutveckling och för att 

möta rekryteringsbehoven. Här nedan summeras den enkät som representanter från sektorerna 

besvarat.  

Sektor socialtjänst 

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: Digitaliseringen inom vård och 

omsorgssektorn kommer ställa krav på den befintliga medarbetargruppen, att ställa om många delar i 

arbetet. Fler kompetenser med en digital mognad kommer behövas. En ökad äldre befolkning kommer 

ställa krav på att ha fler som arbetar inom vårdsektorn. Samtidigt ses en ökad psykisk ohälsa som 

påverkar den sociala sektorns resurser. Fler medarbetare kommer behövas inom sektorn framöver.  

Utvecklingskrav och kompetensbehov: en allt mer individbaserad vård efterfrågas vilket innebär att 

paradigmskiftet från gruppcentrerade insatser till individbaserade, kommer få fullt genomslag inom den 

närmaste tiden. Det betyder att det också behövs fler medarbetare med förmåga att anpassa sig efter 

brukarens behov. Detta ställer krav på medarbetarna om att vara mer flexibla och förändringsbenägna.  

Utbildningskrav kommer vara ett måste för att arbeta inom vårdsektorn. Möjligheterna att anställa 

utbildad personal är periodvis begränsad då det är få eller inga personer med rätt kvalifikationer, som 

söker tjänsterna. Det ställer höga krav på arbetsgivaren att kompetensutveckla den personal som 

anställs, om de saknar vissa kompetenser. Behovet av kompetens förändras också i en snabbare takt, 

vilket innebär att arbetsgivaren behöver ta ett större ansvar än tidigare när det gäller 

kompetensutveckling.  Alla medarbetare med eller utan utbildning, behöver regelbundet 

utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna planeras mestadels utifrån sektorns årshjul, men ibland 

uppstår utbildningsbehov mer akut. Det kan handla om att snabbt rusta personal vid nya behov utifrån 

omsorgstagare eller vid införande av till exempel nya digitala system. Sektor socialtjänst bedömer att 

det blir tydligare vid nyanställningar, att nyanställda behöver delges en bas, utifrån vad de behöver för 

att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. I dagsläget behövs ca 40–50 timmar per ny 

medarbetare i utbildning, för att komma igång i arbete. Dessa siffror kommer att öka i takt med att 

kraven på kompetens ökar. 

Inom sektor socialtjänst är de flesta yrkesgrupper inom det sociala arbetet tydligt konkurrensutsatta 

samtidigt som behovet av vård och omsorg ökar. Rekryteringsbehovet ökar i dagsläget inom följande 

befattningar; undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, stödassistenter, 

stödpedagoger, socialsekreterare med specialistkompetens (barn och unga) samt enhetschefer. Det blir 

också allt svårare att tillgodose detta rekryteringsbehov.   

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar? Lösningarna 

behöver motsvara behovet hos brukarna. I nuläget bedöms inte kompetensbristerna kunna 

kompenseras av tekniska lösningar. Med tiden kan behovet hos brukarna förändras, tekniklösningarna 

kan påverka behovet av personal på ett annat sätt. 

Aktiviteter som har skett inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: Interna utbildningsinsatser 

har pågått länge inom den personalintensiva vård och omsorgssektorn. Det sker många individuella 
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satsningar på personalen. Sektorn har individuella kompetensplaner som innebär en systematisk 

genomgång av personalens kompetens och vilka utbildningar som är aktuella framöver. Fortsatt arbete 

med validering av kompetens är viktigt, eftersom fler personer utan efterfrågad utbildning och 

kompetens anställs, främst till verksamheterna inom vård och omsorg. Sektorn har fått beviljade medel 

från Omställningsfonden9, till bland annat validering av kunskap hos personalen, vilket är ett pågående 

arbete.  

Projekt modig (öka digital mognad för medarbetare); Projekt modig är ett regionalt två-årigt projekt som 

står för mer omsorg med digital teknik. Syftet är att bland annat stärka medarbetares samt chefers 

digitala kompetens inom verksamhetsområdena hemtjänst och särskilt boende. Det finns utsedda s.k. 

digitaliseringsombud inom verksamheterna. De har fått utbildning i att stödja sina kollegor och chefer 

kring allt som följer med att implementera välfärdsteknik.  

Från kommunövergripande håll finns ett internt utbildningsprogram, Chefsutvecklingsprogrammet,10 för 

att stötta chefers kompetensutveckling. Här möjliggörs ökade kunskaper inom arbetsrätt, ekonomi, 

digitalisering, kommunikation och olika verktyg och strategier inom styrning och ledning. Inom 

programmet ingår också en modul kring mentorskap med fokus på att utveckla det personliga 

ledarskapet.  

Från nationellt håll planeras Äldreomsorgslyftet11 (från vårdbiträde till undersköterska). Regeringen, 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal har tagit fram en ny satsning för 

att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen – 

ett omsorgslyft. Genom att erbjuda vidareutbildning till vårdbiträde eller undersköterska kan fler ta 

steget från tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar på heltid. Satsningen siktar också på 

att få fler att söka sig till äldreomsorgen.  

För att möta rekryteringsbehoven sker aktiviteter såsom: handledarutbildningar som syftar till att ta 

emot praktikanter och studerande på ett bra sätt i verksamheterna. Handledarutbildningen utgår ifrån 

de riktlinjer som finns nationellt för certifierade Vård- och omsorgscollege12. För att introducera ny 

personal på arbetsplatserna jobbar personalen utifrån mottot att vara ”bästa mottagande enhet”. Det är 

en del i att jobba med att minska personalomsättningen och att vara en attraktiv arbetsgivare. 

I spåren av Coronapandemin så blir digitala rekryteringskanaler allt viktigare. Under 2020/2021 har det 

blivit allt vanligare att planera så att arbetsmässor och mötesplatser för att attrahera och rekrytera ny 

personal blir digitala; exempelvis Gymnasiedagarna och Future skills13. Sektorn använder sig sedan en tid 

av en IT-plattform, Go care14, som riktar sig till omvårdnadsyrken. Syftet med Go care är bland annat att 

förändra och förbättra bilden av omvårdnadsyrken samt nå ut till potentiella nya medarbetare. Vidare 

finns det inom sektorn yrkesambassadörer, vilka är utsedda medarbetare som har ett särskilt uppdrag 

 
9 Omställningsfonden: https://www.omstallningsfonden.se/ 
10 Chefsutvecklingsprogrammet är en kommunövergripande satsning på chefers kompetensutveckling. 
11 Äldreomsorgslyft: 
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/overenskommelseomsatsningpakompetensforsorjningtill
aldreomsorgen.33154.html 
12 Vård och Omsorgscollege: https://www.vo-college.se/ 
13 Gymnasiedagarna och Futures skills: http://gymnasiedagarna.se/utstallare/utstallartyp/futureskills/ 
14 Go care: https://go-care.se/lediga-jobb?title=&place_name=&place= 
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att förmedla information om sitt yrke, sin arbetsplats och om socialtjänsten i Stenungsunds kommun på 

ett positivt och inspirerande sätt. De samverkar också mellan skola och arbetsliv, exempelvis genom att 

delta på jobb- och gymnasiemässor, locka personer till sommarjobb samt ta emot och introducera 

feriearbetare på sommaren.  

Sektorns chefer samarbetar också med Förstärkt rekryteringsstöd, personalenheten, för att utveckla 

annonseringsarbetet och rekryteringsmetoderna.  

Sektorn har under de senaste åren tagit del av centrala lönesatsningar i löneöversynen för befattningar 

som är identifierade som svåra att rekrytera till. Under 2019/2020 gjordes satsningar på 

yrkeskategorierna sjuksköterska, distriktssjuksköterska, sjukgymnast samt arbetsterapeut.  Detta bidrar 

till förbättrat löneläge i jämförelse med närliggande organisationer och kommuner, vilket kan innebära 

en konkurrensfördel för Stenungsunds kommun när kandidater väljer sin arbetsgivare.  

Sektor samhällsbyggnad 

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: Digitaliseringen kommer att öka, 

vilket ställer nya krav på kompetenser. Efterfrågan hos våra medborgare/företag att kommunicera 

digitalt med oss kommer öka. En eventuell kommande lågkonjunktur riskerar att minska efterfrågan på 

detaljplaner och bygglov inom delar av sektorn. Generellt ökar kraven från myndigheter, exempelvis nya 

lagkrav, vilket ger oss nya utmaningar, som kräver mer specialistkunskap för att hantera en ökad 

komplexitet. De trender som påverkar utvecklingskrav och kompetenser inom sektorn är framför allt 

inom digitala verktyg.  

Utvecklingskrav och kompetensbehov: Vad gäller yrkeskategorier ses ett behov av projektledare och 

medarbetare med större kunskap att arbeta inom projekt. Det finns också ett ökat behov av analytisk 

kompetens. En ökad specialisering leder också till ett behov av att ha kvalificerade administratörer som 

kan avlasta specialisterna. Sammanfattningsvis finns det kompetensbrister avseende projektledare, 

personer med projektkunskap, IT-kompetens och systemadministratörer. Sektorn ser att det blir allt 

svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper inom trafik, byggnadsinspektörer, seniora projektledare samt 

seniora specialister (exempelvis inom mark- och exploatering samt planarbete). 

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar? Digitaliseringen i 

sig löser inte den kompetensbrist som sektorn har att hantera utifrån de krav som ställs, exempelvis 

seniora projektledare eller personer med specialiserad analytisk kompetens. Därför bedöms digitala 

lösningar för att hantera kompetensbristen ha en marginell potential. Ett annat perspektiv som lyfts från 

sektorn, är att digitala lösningar däremot kan skapa behov av nya kompetenser. Denna konsekvens tar 

också Arbetsförmedlingen upp i sin arbetsmarknadsprognos4 som pekar på att den teknologiska 

utvecklingen genom digitalisering, AI och automatisering, kan leda att anställda inte längre har de 

kompetenser som krävs och till en situation där arbetsgivaren inte har de nya kompetenser som 

digitaliseringen kräver.  

Aktiviteter som har skett inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: Exempel på 

utbildningsinsatser är projektledarutbildning, deltagande i chefsutvecklingsprogrammet9, individuella 

lösningar samt deltagande i GR-nätverk och andra samverkansforum. Satsningar på intern 

kompetensutveckling för befintlig personal har en begränsad potential för att komma till rätta med det 
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samlade kompetensbehovet. Den ökande specialiseringen inom samhällsbyggnadsområdet, ställer krav 

på särskilt utbildade specialister. 

För att möta rekryteringsbehoven sker aktiviteter såsom: ta emot och introducera praktikanter, 

studenter eller nyanlända invandrare. Det har också varit aktuellt med individuella satsningar för att 

vidareutveckla personer som fått mer kvalificerade tjänster inom organisationen. 

Sektor stödfunktioner 

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: En viktig samhällstrend rör 

digitaliseringen av samhället. Den digitala kompetensen ökar snabbt bland befolkningen i stort och 

efterfrågan på digitala kontaktvägar, digital handläggning och digitala arbetssätt ställer nya höga krav på 

kommunens personal. Denna trend ställer krav på digital kompetens hos kommunens medarbetare, 

både vad gäller att använda nya verktyg, men också att utveckla digitala verktyg för att möta 

medborgarnas krav och behovet av effektivisering.  

Utvecklingskrav och kompetensbehov: Kraven ökar på medarbetarnas kunskap och möjlighet att ta till 

sig nya digitala system. För att sektorn ska kunna utvecklas krävs att många specialister inte bara har 

god förmåga att hantera digitala verktyg, utan att de även har en välutvecklad förmåga att identifiera 

digitaliseringsmöjligheter och -lösningar.  

Behoven från sektorerna vad gäller stöd från servicefunktionens verksamheter är under konstant 

utveckling. Det som tidigare efterfrågades gällande exempelvis en vaktmästares kvalifikationskrav, har 

ändrats kraftigt då behovet nu har ökat kring teknisk kunskap. Kvalifikationskraven blir också allt högre, 

eftersom högskoleutbildning krävs inom allt fler befattningar.  

Inom servicefunktionen är den digitala mognaden och den digitala kompetensen till viss del låg. Det 

finns ett stort behov av att bygga upp en grundläggande kompetens samt att rekrytera in personer med 

digital kompetens. Även kunskaper i svenska kan vara en intern kompetensbrist. 

Sektorn noterar att kommunens digitaliseringsresa hämmas av att det finns få personer med särskilt 

uppdrag att leda och driva digitaliseringsprojekt. För närvarande äger sektorerna själva 

projektledningen. Projektledningen ska ske med befintliga resurser, vilket gör att andra uppgifter trängs 

ut eller att digitaliseringen tar lång tid. 

Sektorn ser inte att det finns någon särskild befattning eller yrkesområde där det är svårt att rekrytera. 

Kockar och övrig måltidspersonal har i andra kommuner varit svårrekryterade i högkonjunktur, vilket 

emellertid inte noterats i Stenungsunds kommun. 

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar? Sektorn ser mycket 

positivt på att lösa kompetensbrister med effektivare tekniklösningar. För närvarande arbetar sektorn 

med att införa en robotiserad process lösning (Robotic Process Automation, RPA) som kan ersätta 

lättare administration. Det möjliggör för de personer som har arbetat med administrationen att arbeta 

med mer kvalificerade uppgifter, vilket har en positiv effekt på eventuell kompetensbrist inom sektorns 

samtliga funktioner.  

148



 

 16 

 

Sektorn ser också positivt på att använda digitala utbildningsverktyg. Den digitala mognaden har dock 

identifierats som en försvårande omständighet, som spelar roll för vilken effekt insatsen får.    

Sektorn ser dessutom positivt på att i högre utsträckning köpa så kallade SAAS-tjänster. SAAS betyder 

software as a service och innebär i korthet molntjänster där leverantören ansvarar för drift, underhåll 

och utveckling. Genom att gå mot mer SAAS-tjänster kan behovet av digital kompetens i form av 

systemutvecklarkompetens internt i organisationen, potentiellt minska. 

Aktiviteter inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: En del kompetensbrister kan lösas med 

interna utbildningsinsatser. Det handlar då om utbildning inom huvudsakligen det digitala området. 

Även projektledarutbildningar kan lösas internt. Det kan då vara en fördel att våra leverantörer har en 

möjlighet att arrangera utbildningarna. Andra kompetenshöjande aktiviteter som varit aktuella är 

utbildningar inom inköp, användande av digitala verktyg samt utbildningar inom lagstiftning vad gäller 

offentlighet- och sekretess. 

Sektor utbildning 

Sektor utbildning har en lokal kompetensförsörjningsplan15 som beskriver sektorns kompetensbehov, 

utmaningarna och pågående aktiviteter för att möta rekryteringsbehovet mer detaljerat inom varje 

verksamhetsområde.  

Utmaningar och trender som påverkar kompetensbehovet framöver: Sektor utbildning står inför stora 

utmaningar kommande år, när det gäller kompetensförsörjning av lärare och andra yrkesgrupper inom 

förskola och skola. Efterfrågan på personal med pedagogisk utbildning väntas öka mer än tillgången och 

stora pensionsavgångar väntas under kommande år.  

Grundskolan upplever ökade krav på kompetens inom områdena särskilt stöd, samverkan skola-

arbetsliv, källkritik och hantering av sociala medier och digitala verktyg.  

Gymnasiet är utsatt för stor konkurrens från andra skolor i närliggande kommuner men har i nuläget ett 

positivt söktryck och ett ökat antal elever. Förändringar i söktryck mellan olika gymnasieprogram kan 

dock vara svårt att förutse och även innebära ett behov av omställning av lärarnas behörigheter.  

Barn- och elevhälsan upplever att det finns en växande andel barn och unga med lindrig psykisk ohälsa 

och att förväntningarna ökar kring att kurator och psykolog ska kunna hjälpa dessa elever, även när det 

gäller behandlande insatser som inte ingår i skolans uppdrag. Det finns även ökade förväntningar på att 

utföra olika typer av utredningar (tex. språk- och dyslexiutredningar). Ändringar i 

vaccinationsprogrammet innebär att arbetsuppgifterna ökar för skolsköterskor.  

Gemensamt för hela sektorn är att den digitala utvecklingen i samhället och inom de respektive 

verksamheterna, innebär ett ökat behov av ny kompetens och olika former av kompetensutveckling. 

Utvecklingskrav och kompetensbehov:  Sektorn ser rekryteringsbehov och svårigheter att rekrytera i 

stort sett samtliga lärarbefattningar så som barnskötare, förskollärare, lärare inklusive specialister och 

skolledare. Det finns också ett gemensamt behov av behöriga lärare. Inom grundskolan är det svårt att 

 
15 P. Mellander. Kompetensförsörjningsplan – sektor utbildning. 2019. 
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rekrytera behöriga lärare inom praktiska och estetiska ämnen, såsom slöjd och musik. Även lärare i 

matematik, naturvetenskap, teknik, språk och svenska som andraspråk, liksom lärare i fritidshem är 

svårrekryterade.  Inom vuxenutbildningen är det också särskilt svårt att tillgodose behovet av lärare i 

svenska som andra språk, matematik samt yrkesämnen generellt. 

Det finns inom grundskolan ett behov av att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av andra 

yrkesgrupper, exempelvis lärarassistenter och socialpedagoger. Grundskolan upplever ökade krav på 

kompetens inom områdena särskilt stöd, samverkan mellan skola och arbetsliv, ämnen i källkritik och 

hantering av sociala medier och digitala verktyg. Grundskolan ser även behov av ökad kompetens inom 

ledarskap och lärarskicklighet, specialpedagogik och digitalisering.  

Arbetsmarknadsenheten (AME) bedömer att det kommer att behövas fler personer med 

eftergymnasiala kompetenser. Behovet av studie- och yrkesvägledare ökar både för AME och 

vuxenutbildningen. Det finns behov av kompetensutveckling i tex. olika arbetsmetoder samt 

kompetenser inom andraspråk. Inom vuxenutbildningen finns det behov av ökad kompetens kring 

pedagogik och betygsättning i distansutbildningen.  

Inom verksamheten idrott och anläggning, kräver den moderna teknologin i de nya anläggningarna en 

högre kompetens inom drift och underhåll jämfört med tidigare. Inom ungdomsverksamheten är det 

viktigt att ha stor kompetens kring uppväxtvillkor, relationsbygge samt att hålla sig uppdaterad med 

ungdomskulturer generellt, liksom att ha stor kompetens inom det digitala området. Då 

ungdomsverksamheten också samverkar med flera kommunala verksamheter, är det också nödvändigt 

ha en stor kunskap kring socialtjänst, skola, lag, rätt, skyldigheter och rättigheter samt att ha en 

spetskunskap inom ett kulturellt, samhällsutvecklande eller idrottsligt spår.  

Överlag finns behov av ökad digital kompetens, exempelvis nämner Kultur och fritid att det ställs högre 

krav på detta inom bibliotekarieyrket. I nuläget ställs även väsentligt högre krav på s.k. ”enklare” 

tjänster, bland annat avseende kunskaper inom IT och digitalisering. 

Vilka möjligheter finns att lösa kompetensbrist med nya/effektivare tekniklösningar?  Sektorn ser 

möjligheter med digitala nya tekniklösningar såsom fjärrundervisning, semidistansundervisning samt 

”storföreläsningar” kombinerat med undervisning i mindre grupper.  För samtliga digitala lösningar 

innebär det en utmaning att tillgodose den metodiska och didaktiska kompetensen kring de digitala 

lösningarna. 

Förskolan ser möjligheter att få fler medarbetare att läsa in förskollärarbehörighet om digitala lösningar 

på distans kan erbjudas. Grundskolan ser möjligheter att kompetensutveckla personal via webbaserade 

och digitala lösningar. Utöver detta utvecklas också möjligheterna att ha exempelvis språkundervisning 

på distans med hopslagna grupper samt distansundervisning för ”hemmasittare”.  

Kompetens och utveckling konstaterar att krisen utifrån Coronapandemin, har visat att det är möjligt att 

använda nya tekniklösningar utan tidigare specifika utbildningsinsatser. Staben ser exempelvis 

fjärrundervisning som en möjlighet när det gäller modersmålsundervisning. Digitala lösningar blir också 

en viktig del i undervisningen av elever som av olika anledningar inte är i skolan. 

Aktiviteter inom sektorn med fokus på kompetensutveckling: sektor utbildning ser goda möjligheter att 

lösa delar av kommande kompetensbehov med interna insatser.  
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Inom förskolan finns det behov av kompetenshöjande utbildning för barnskötare, vilket planeras i 

samarbete med verksamheten kompetens och utveckling. Barnskötarutbildning med språkstöd har 

startats under 2019. Syskom är ett projekt som avslutades vid årsskiftet 2019/2020, där ett antal 

deltagare har utbildats till barnskötare. Andra aktiviteter inom förskolan som syftar till ökad kompetens 

är tex. läslyft, aktionsforskning samt modellen barnets bästa möte (BBM).  

Inom grundskolan pågår en satsning på att utbilda fritidspedagoger samt det specialpedagogiska lyftet 

vilket är en satsning Skolverket driver för att öka specialpedagogisk kompetens bland lärare. Vidare sker 

satsningar på kompetensutvecklingsaktiviteter inom ledarskap och lärarskicklighet, digitalisering, språk- 

och kunskapsutvecklande arbete, utbildning i neuropsykiatriska funktionshinder, matematik- och läslyft, 

handledarutbildning, specialpedagoglyft och lärarlyft.  

Inom gymnasiet kan obehöriga yrkeslärare läsa in lärarbehörighet parallellt med arbete. Det pågår även 

vidareutbildning av befintlig personal till speciallärare och specialpedagog.  Gymnasiet har även under 

de senaste åren genomfört vad som kallas läslyft och digitalt lyft.  

Verksamheten kompetens och utveckling, bedömer att en del kompetensutvecklingsbehov kommer att 

kunna lösas internt, eftersom vuxenutbildningen har en bred utbildningskapacitet. Under våren 2020 

har det bedrivits omfattande kompetensutveckling inom distansutbildningen.  

På arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för nyanlända (EFN) sker ett aktivt arbete med 

kunskapsöverföring inom de tvärprofessionella teamen. Inom Staben finns en plan för att regelbundet 

öka kompentensen inom olika områden. Staben arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling, tex. 

genom påfyllning i motiverande samtal för skolsköterskorna. 

För att möta rekryteringsbehoven sker aktiviteter såsom:  Försteläraruppdraget är en karriärväg för 

duktiga lärare och attraherar kandidater som vill utvecklas i den rollen. Inom förskolan lyfts vikten av att 

värna om och behålla de medarbetare som redan finns inom organisationen, parallellt med 

rekryteringen av nya medarbetare. Vuxenutbildningen är en viktig aktör i att utbilda barnskötare för en 

fortsatt karriär inom kommunen. Grundskolan nämner exempel på chefshandledning och att vara synlig 

vid mässor samt fortsatt utveckling av samarbete med högskolor och universitet, som viktiga faktorer 

för att möta rekryteringsbehovet.  

På gymnasiet pågår för närvarande ett arbete kallat ”Vår stora idé” som handlar om att bygga 

varumärket. Gymnasiet här även medverkat i tidningen ”Framtidens karriär”, deltagit vid mässor samt 

strävar efter att i olika sammanhang lyfta fram de utmärkelser skolan fått. Inom vuxenutbildningen finns 

det studenter som går verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och det pågår utbildningsinsatser till 

studiehandledare och lärarassistenter. Inom hela sektor utbildning är mottagandet av ”VFU-studenter” 

en mycket viktig rekryteringskanal.  

Sektorn har under de senaste åren tagit del av centrala lönesatsningar i löneöversynen för befattningar 

som är identifierade som svåra att rekrytera till, och där lönenivåerna behövts höjas för att attrahera 

fler sökanden inom regionen. Det har under 2019/2020 skett satsningar på befattningarna pedagogisk 

ledningspersonal, lärare inom gymnasiet, lärare inom grundskola årskurs F–3 samt årskurs 4–6.  Centrala 

parter, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i 

sitt nuvarande centrala löneavtal, åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt 
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med strategisk kompetensförsörjning. Det pågår partsgemensamma aktiviteter i linje med avtalet, sedan 

hösten 2019, för att utveckla arbetet med lönestruktur, arbetstid, arbetsmiljöförhållanden och 

arbetsbelastning inom sektorn.  

7. Framgångsfaktorer och strategier 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver nio rekryteringsstrategier i sin rekryteringsrapport från 

20183. Det pågår redan ett omfattande arbete i kommuner och regioner inom ramen för strategierna.   

• Använd kompetensen rätt: De anställdas kompetens behöver tas tillvara och utvecklas på ett bra 

sätt. När verksamheter utvecklas kan yrkesrollerna behöva förändras och vem som gör vad kan 

behöva omprövas. Det är nödvändigt att se över sin organisation och identifiera arbetsuppgifter 

som skulle kunna utföras av andra yrkesgrupper. 

• Bredda rekryteringen: Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är 

könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel kan nyanländas kompetens tas 

tillvara bättre. 

• Fler jobbar mer: Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de som frivilligt jobbar 

deltid uppmuntras att gå upp i tid.  

• Förläng arbetslivet: Fler behöver börja arbeta tidigare och stanna kvar längre i arbetslivet. Tiden i 

arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och 

medellivslängden är 82 år. 

• Visa karriärmöjligheterna: En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger 

medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.  

• Skapa engagemang: Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att medarbetare vill 

stanna och utvecklas på sin arbetsplats. 

• Utnyttja tekniken: En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare 

verksamhet och bättre kvalitet. 

• Marknadsför jobben: Tala väl om verksamheten och ge människor chansen att prova på jobben. 

Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben. 

• Underlätta lönekarriär: Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På 

så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas. 

Den samlade bilden över de kommande årens behov och vad Stenungsunds kommun behöver göra på 

kort och lång sikt inom ramen för kompetensförsörjning är inom följande aktiviteter och strategier: 

• Attrahera kompetenta medarbetare och chefer. 

• Rekrytera medarbetare och chefer genom en effektiv process. 

• Behålla och motivera medarbetare och chefer genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Skapa goda 

arbetsmiljöförhållanden och möjliggöra karriärutveckling. 

• Avsluta anställningar på ett professionellt sätt. 

 

 

Attrahera Rekrytera Utveckla/behålla Avveckla

152



 

 20 

 

Attrahera 

För att klara av utmaningarna inom kompetensförsörjning framöver är processen för att bli en mer 

attraktiv arbetsgivare, helt avgörande. Genom de pågående och kommande satsningar på 

kompetensutveckling som sker i sektorerna för anställda, det systematiska arbetsmiljöarbete som sker 

löpande och genom följsamhet till de arbetsgivarpolitiska riktlinjerna som styr kommunen strävar 

organisationen efter att utveckla varumärket ytterligare. Genom ett starkt varumärke kan vi som 

arbetsgivare, utöver att attrahera befintliga medarbetare, öka möjligheterna att få dem att vilja stanna, 

utveckla sig själva och verksamheten i stort, också locka nya medarbetare till kommunen. Att jobba 

proaktivt, med att attrahera studenter och unga från vissa utbildningar (gymnasiet, högskola, universitet 

m.fl.) för att tidigt skapa ett intresse för våra verksamheter och strategiskt arbeta med att skapa och 

utveckla våra kontakter med aktuella utbildningsinstitutioner, är en framgångsfaktor för framtida 

kompetensförsörjning. Inom kommunens sektorer pågår flertalet aktiviteter för att ta emot 

praktikanter/studenter och upplåta praktikplatser, uppsatsuppdrag, examensarbete, karriärdagar, 

yrkesambassadörer, vilket bidrar till en ökad kännedom om kommunen som arbetsplats och som en 

tänkbar framtida arbetsgivare. Kommunen behöver vidare erbjuda attraktiva anställningar. 

Heltidsanställningar exempelvis, vilket också kan bidra till att minska rekryteringsbehovet totalt sett och 

leda till ökad jämställdhet.  

Coronapandemin har visat på många utmaningar för kommunal verksamhet, särskilt vad gäller 

äldreomsorgens viktiga arbete. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en rapport16; 

"Fakta om äldreomsorgen i ljuset av Coronapandemin”. De frågor om bland annat äldreomsorgens 

villkor och kompetensförsörjning som lyfts under pandemin, har nämligen en nära koppling till 

jämställdhet. SKR betonar vidare att arbetsgivarpolitiken och kommunernas arbete för heltidsarbete 

som norm, breddad rekrytering och arbetsmiljöarbete har en stor påverkan för jämställdheten - inte 

bara för äldreomsorgens medarbetare och brukare, utan för samhället i stort. Rapporten visar på vikten 

av fortsatt stöd till chefer och verksamheter i frågor som systematiskt arbetsmiljöarbete, 

rekryteringsprocessen och stöd utifrån kommunens rutiner för aktiva åtgärder gällande lika rättigheter 

och möjligheter i arbetslivet. Detta leder i sin tur till att komma vidare i arbetet med att utveckla 

möjligheterna att klara av kompetensförsörjningen.  

Framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsgivare 

• Ha ett väl utvecklat chefsutvecklingsprogram. 

• Ha ett väl utvecklat introduktionsprogram. 

• Marknadsför jobben3: Sprid information om kommunens varumärke, yrken och arbetsplatser. 

• Utökat samarbete med universitet/högskolor- arbetsmarknadsdagar, mässor etc. 

• Arbete med yrkesambassadörer gentemot gymnasium och högskolor. 

• Främja likabehandling och arbeta för aktiva åtgärder för att motivera diskriminering och 

kränkande särbehandling. Utbildningsaktiviteter pågår via Chefsutvecklingsprogrammet och 

kommunens arbetsmiljöutbildningar samt stödmaterial via den digitala chef- och 

medarbetarhandboken. 

 
16   SKR rapporten "Fakta om äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin”. 
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• Fler jobbar mer3: Eftersträva att erbjuda heltidsanställning, utifrån verksamhetens behov och 

resurser.  

• Bredda rekryteringen3: Exempelvis projekt Syskom, ett samarbete mellan verksamheten 

kompetens och utveckling och förskolan, där 25 personer under 2,5 år fått möjlighet att utbilda 

sig till barnskötare via projektet.  

Rekrytera 

En rekrytering är en stor investering, kvalitetsmässigt såväl som ekonomiskt. Att lyckas rekrytera rätt 

person genererar goda resultat för verksamheten medan motsatsen, att rekrytera fel kan ha ödesdigra 

konsekvenser. En utvecklad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess gör att vi kan få in rätt personal med 

rätt kompetens, vilket är en viktig nyckel för att säkra och klara av kommande kompetensförsörjning i 

kommunen.  

En centraliserad bemanningsenhet har startats upp i kommunen sedan hösten 2019. Cheferna får 

därigenom förstärkt stöd och en administrativ avlastning i rekryteringsarbetet. Det innebär att 

rekryterande chefer får stöd i rekryteringsprocessen exempelvis vad gäller annonsering och 

urvalstekniker. Rekryteringsprocessen kvalitetssäkras därmed, så att den blir mer standardiserad och 

enhetlig utifrån Stenungsunds kommuns varumärke. Vidare innebär detta att cheferna också kan lägga 

mer tid på verksamhet och medarbetare, istället för administration. 

Framgångsfaktorer inom rekrytering 

• Utveckla tillämningen av rekryteringsprocessen där behovsanalysen, kravprofilen är grunden för 

en lyckad rekrytering. 

• Utveckla nya metoder kring rekrytering exempelvis, tester, gruppintervjuer, ”speed-dating” etc. 

• Skapa former för effektiv och professionell rekrytering såsom att alltid återkoppla till kandidater 

som sökt arbete och alltid avsluta rekryteringen korrekt för att möjliggöra analys av 

rekryteringsläget. 

• Utbildning för chefer, handläggare och administratörer inom rekryteringsområdet. 

• Ta stöd av upphandlade rekryteringskonsulter när det avser svårrekryterad kompetens eller 

viktiga strategiska funktioner. 

• Förläng arbetslivet3: Eventuellt kan det vara aktuellt med s.k. ”stanna kvar-samtal”  med 

medarbetare som närmar sig pensionsåldern för att diskutera möjliga åtgärder för att personen 

skall kunna arbeta kvar längre.   

• Visa karriärmöjligheterna3: En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger 

medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten. Exempelvis genom ökad 

intern rörlighet inom och mellan sektorerna.   

• Underlätta lönekarriär3: Vidare kan karriärtjänster skapas genom att duktiga medarbetare lyfts 

genom utvidgade uppdrag, utökat ansvar och nya utmaningar med god löneutveckling som 

följd. I medarbetarsamtalet bör förväntningar och utvecklingsmöjligheter alltid ingå som en 

obligatorisk del i samtalet. Inom sektor utbildning finns exempelvis en rad olika 

karriärmöjligheter såsom utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagsledare och biträdande 

rektor, utöver renodlade chefsuppdrag.  
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Utveckla/Behålla 

Inom yrkesområden där det råder brist på arbetskraft måste vi tänka nytt för att lyckas med att hålla en 

hög kvalitet i de tjänster som vi levererar. Att kompetensutveckla befintlig personal kan bli helt 

nödvändig inom vissa områden där det helt enkelt inte finns kompetens att rekrytera. Vi bör se över 

vilka yrkesgrupper som kan bli aktuella och hur en sådan insats skulle kunna se ut. För att kunna förutse 

kommande behov samt ge bättre möjligheter att planera kompetenshöjande insatser och interna 

karriärmöjligheter behöver vi få en tydlig överblick över vår befintliga kompetens. Här är sektor 

socialtjänst arbete med individuella kompetensplaner och en systematisk genomgång av personalens 

kompetens och vilka kurser som är aktuella framöver ett framgångsexempel.  

En god arbetsmiljö är en viktig framgångsfaktor för kompetensförsörjningen. Genom att aktivt arbeta 

med systematisk arbetsmiljö och identifiera utvecklingsområden inom ramen för handlingsplaner, 

uppföljningar, rapportering och uppföljning av tillbud och arbetsskador samt fortlöpande utbildning och 

information inom området leder till ett hållbart arbetsliv för både chefer och medarbetare. 

Medarbetarundersökningar och arbetet med resultatet av undersökningen är viktiga delar för att 

kontinuerligt följa upp medarbetares trivsel och hälsoläge samt säkerställa att verksamheterna har ett 

bra underlag att fatta beslut om viktiga utvecklingsområden. 

I strategin för arbetsmiljöarbetet och medarbetarskap ingår också att chefer och medarbetare genomför 

årliga medarbetarsamtal där mål sätts upp och en plan för vad medarbetaren skall uppnå under 

kommande period och vilka utvecklingsinsatser som behövs. 

Kommunens lönepolitik är ett viktigt styrmedel och är en del av Stenungsunds kommuns strategi för att 

uppnå kommunens övergripande mål. En god lönepolitik medverkar till att kommunen kan rekrytera, 

behålla och utveckla goda medarbetare. Genom att synliggöra kommunens hållning i 

lönebildningsfrågor ur ett konkurrens- och varumärkesperspektiv och arbeta för en lönepolitik där 

strategiska lönesatsningar är kopplat till kommunens marknadsläge och framtida bristkompetenser, är 

en framgångsfaktor för kommunens kompetensförsörjning. 

Det är också viktigt att arbetsgivaren över tid arbetar med att utveckla attraktiva anställningsvillkor för 

att behålla arbetskraften. Det kan exempelvis handla om arbetstidsfrågor och en flexibel inställning till 

distansarbete när arbetet så tillåter.  

Arbetsgivaren behöver också framöver ha en ännu mer öppen och bred inställning till kompletterande 

jobb. Exempelvis nya yrkesbefattningar som syftar till att avlasta och stödja framförallt kommunala 

brist- och legitimationsyrken som lärare, socionomer, förskolelärare. Yrken som dels är svårrekryterade 

och där det även är svårigheter för arbetsgivaren att behålla kompetensen. Genom kompletterande 

jobb kan mer av legitimations- och bristyrkenas arbetstid användas åt kärnarbetsuppgifter, samt mindre 

tid åt lättare administration och därmed förstärks arbetsgivarens möjlighet att upprätthålla och behålla 

kärnkompetens inom dessa områden. Det medför också ett mindre rekryteringsbehov, vilket idag är 

svårt att tillfredsställa. Det lär i framtiden bli allt mer betydelsefullt att arbetsgivare i större grad kan 

möjliggöra för specialister att kunna prioritera kärnverksamheten, utifrån sin legitimationskompetens.   

Kommunen behöver behålla och utveckla en väl fungerande chefs- och ledarskapsplattform för att 

kompetensförsörja kommunens chefer och därigenom medskapa ett välfungerande chefs- och 
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ledarskap som påverkar alla medarbetares förutsättningar till engagemang och utveckling i sitt arbete. 

Denna plattform utgår från Stenungsunds kommuns ledord; helhet, öppenhet, delaktighet och insyn. 

En viktig bas i ledarskapsplattformen är kommunens chefsutvecklingsprogram. Det omfattar 

kontinuerliga utbildningsinsatser för chefer samt ett mentorskap för nya chefer i kommunen, i syfte att 

stärka och stimulera chefskapet. Chefsutvecklingsprogrammet genomförs i egen regi, dvs kommunens 

egna ansvariga chefer och specialister utbildar nyanställda chefer, vilket stärker helhetsbilden av att 

arbeta i Stenungsunds kommun.   

En annan viktig del är att knyta ihop ledningsstrukturerna i kommunen på ett naturligt, effektivt och 

hållbart vis. Kommundirektörens ledningsgrupp samkör en gång i halvåret ihop med kommunens 

verksamhets- och funktionschefer i ett längre sammanträde och bildar därmed utökad kommunledning.   

Genom den utökade kommunledningen kan kommunledningen via dialog och samarbete med övrigt 

berörda chefer, driva viktiga frågor vidare och utveckla tillsammans. Det skapar bl.a. förutsättningar för 

ett nära ledarskap, där alla kommunens högsta chefer regelbundet och i direktkontakt har en gemensam 

utvecklingsplattform ihop med samtliga chefer i nästa led. Det skapar också goda förutsättningar för 

helhetssyn i chefskåren och en gemensam agenda med tydlighet och öppenhet som självklara 

utgångspunkter. 

På samma vis som kommunledningen genomför utökad kommunledning, bjuder respektive sektorchef 

in sektorns samtliga chefer till utökad sektorledning vid några tillfällen under året. Syftet är att sektorns 

samtliga chefer ska ha sektorsövergripande insikt och kunskap om uppdrag och utmaningar och därmed 

kunna bidra till och ta ansvar för de gemensamma verksamhetsområdena.  

De stora årliga frågorna inom utökad kommunledning dockas också ihop med första linjens chefer, 

enhetscheferna. Det sker bl.a. på de årliga chefsdagarna som kommundirektören sammankallar till, där 

alla kommunens chefer träffas för gemensam kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, med 

fokus på ledarskap. Det finns en tydlig röd tråd i kommunledningens arbete som återkommande 

omfattar och inkluderar alla chefer i kommunen, på alla olika chefsnivåer.  

Ett sätt att tillförsäkra kompetensförsörjningen av chefs- och ledarskap i exempelvis en krissituation där 

chefer med kort varsel kan falla ifrån av olika orsaker, är en successionsordning som anger 

chefsefterträdare. Kommunen har en successionsordning som omfattar alla chefer i utökad 

kommunledning, d.v.s ner till verksamhetschef- och funktionschefsnivå, där två namngivna ersättare 

står förangivna och i vilken ordning de efterträder respektive chef om denne hastigt skulle bli 

oförmögen att upprätthålla sitt chefs- och ledarskapsansvar.  

Framgångsfaktorer inom Utveckla/behålla 

• Använda kompetensen rätt3: Använd verktyg för att synliggöra befintlig kompetens, exempelvis 

genom den modul för kompetenskartläggning, som finns i befintligt personalsystem, Winlas.   

• Utnyttja tekniken3: Ett smart och effektivt IT-stöd möjliggör för medarbetare att fokusera på det 

värdeskapande inom uppdraget. Exempelvis digitala utbildningsverktyg och intern 

kompetensutveckling kring digitalt stöd.  Ett annat exempel för öka den digitala mognaden är 

s.k. digitaliseringsombud inom verksamheterna, sektor socialtjänst.  
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• Fortsatt arbete med att implementera Stenungsunds kommuns arbetsmiljö- och hälsorutiner. 

• Skapa engagemang3: Här är det viktigt att skapa grund för medarbetarskapet. Stenungsunds 

kommuns samverkansavtal17 och implementeringen av dess delar, bidrar till ökad delaktighet för 

personalen i beslutsprocesser samt ett utvecklat arbetsmiljöarbete. Det utgör således en 

struktur för att ta tillvara på personalens engagemang och ansvarskännande.  

• Attraktiva anställningsvillkor. Underlätta lönekarriär: följsamhet till lönepolitiska riktlinjer och 

arbeta för fortsatt differentierad lönesättning.  

• Fler kompletterande jobb, kan ge större möjligheter för att de med legitimations- och bristyrken 

kan prioritera sina kärnarbetsuppgifter.  

• En väl fungerande chefs- och ledarskapsplattform.  

Avveckla 

Likväl som introduktion för en nyanställd är viktig är även ett avslut av en anställning lika viktig och att 

kommunen kan ge en värdig avslutning och erkänsla för en medarbetares arbetsinsats. Det finns flera 

anledningar till att en anställning avslutas. Det kan ske på medarbetarens eller arbetsgivarens initiativ. 

När en anställning avslutas är arbetsgivarens förhoppning att medarbetaren slutar med en positiv känsla 

för kommunen.  

Att vara en attraktiv arbetsgivare är att ta tillvara på medarbetarens synpunkter och upplevelser av sin 

anställning i kommunen. Ett bra sätt att fånga upp detta är i ett avslutningssamtal och i en 

avslutningsenkät. En bra rutin kring avslutningssamtal och enkät ger ett värdefullt 

utvärderingsinstrument för ledningen och fungerar som ett planerings- och styrmedel framåt. 

Framgångsfaktorer inom avveckla 

• Avslutningssamtal/ intervjuer: I Stenungsunds kommuns chefshandbok finns stödmaterial för 

chefer när personal slutar sin anställning. Avgångssamtalet är ett unikt tillfälle att utbyta 

värdefulla erfarenheter om arbetsmiljö, kvalitet och förbättringar. Samtalet skall vara ett 

naturligt inslag när en tillsvidareanställd medarbetare slutar. Närmaste chef tillser att 

avgångssamtalet genomförs. Chefer uppmanas att uppmuntra sin medarbetare att fylla i 

avgångsenkäten. Enkäten ger kommunen ett anonymt och kvantitativt underlag, som är 

värdefullt för att förbättra sig ytterligare som arbetsgivare. 

• Vidareutveckla uppföljning av avslutningssamtal och avslutningsenkät. 

 
17 Samverkan Stenungsund 2019. Intranätet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/262
2021-03-15

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Rivning av byggnader på fastigheten Strandnorum 2:32 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaderna på Strandnorum 2:32. Rivningskostnaden 
belastar exploateringsprojektet centrala och södra Hallerna.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Krav om anslutning till kommunalt VA för den kommunala exploateringsfastigheten 
Strandnorum 2:32 har inkommit från Miljö- och hälsa. Då fastigheten ligger på området för 
målbild och detaljplan centrala och södra Hallerna och byggnaderna är i dåligt skick föreslås 
istället att de rivs. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Strandnorum 2:32 ägs och förvaltas av Stenungsunds kommun. Fastigheten är en 
så kallad exploateringsfastighet som hyrs av socialtjänsten i avvaktan på att området skall 
exploateras. Den ligger inom området för målbild och detaljplan södra och centrala Hallerna, 
där det planeras för bostäder, förskola med mera.  
 
Det har inkommit ett krav från Miljö- och hälsa om att fastigheten senast i april 2021 behöver 
anslutas till kommunalt avlopp. Det nuvarande enskilda avloppet är gammalt och fastigheten 
ligger inom VA-verksamhetsområde.  
 
Eftersom marken ingår i detaljplanearbetet och kommer att behöva tas i anspråk inom en inte 
allt för avlägsen framtid och byggnaderna är i dåligt skick är det svårt att motivera en 
investering i nytt avloppssystem. Socialtjänsten kan inte bära den ökade hyreskostnad som det 
skulle innebära.  
 
På grund av att byggnaderna inte längre planeras att används föreslår förvaltningen att 
byggnaderna rivs. Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är förslaget att rivningslov 
söks direkt så att huset kan rivas utan dröjsmål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En rivning av Strandnorum 2:32 är utifrån ett ekonomiskt perspektiv fördelaktigt. Statusen på 
byggnaderna är dålig och då byggnaderna kräver en investering i nytt avloppssystem som inte 
kan finansieras genom hyra saknas anledning att renovera/underhålla den. Byggnaderna bör 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/262
2021-03-15

rivas snarast då det åtgår viss personell resurs för tillsyn. Rivningsutgiften belastar 
exploateringsprojektet detaljplan centrala och södra Hallerna. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför ärendet i sig inga konsekvenser för 
barn. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
ingvar.landen@stenungsundshem.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 35 Dnr: KS 2021/138 
 
Föravtal till exploateringsavtal, för Detaljplan del av Näs 1:141, 
förskola och bostäder i Ödsmål 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat föravtal till exploateringsavtal för 
Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i Ödsmål, tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Derome Hus AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett föravtal till exploateringsavtal för detaljplanen, har tagits fram mellan kommunen och 
Derome Hus AB. Syftet med avtalet är att reglera förutsättningar för ett framtida 
exploateringsavtal inkluderat en överlåtelse till kommunen av den mark som ska planläggas 
som förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Föravtal till exploateringsavtal till Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i 
Ödsmål 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 

 
 

160



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/138
2021-02-23

 
Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Föravtal till exploateringsavtal, för Detaljplan del av Näs 1:141, 
förskola och bostäder i Ödsmål  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat föravtal till exploateringsavtal för 
Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i Ödsmål, tecknat mellan Stenungsunds 
kommun och Derome Hus AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett föravtal till exploateringsavtal för detaljplanen, har tagits fram mellan kommunen och 
Derome Hus AB. Syftet med avtalet är att reglera förutsättningar för ett framtida 
exploateringsavtal inkluderat en överlåtelse till kommunen av den mark som ska planläggas 
som förskola. 
 
Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet om Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och 
bostäder i Ödsmål den 22 mars 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Våren 2020 genomförde förvaltningen en lokaliseringsutredning för en ny kommunal förskola 
i Ödsmål. Av de alternativ som togs fram bedömdes en lokalisering inom fastigheten Näs 
1:141 som mest fördelaktigt.  
 
För att kunna anlägga en förskola inom fastigheten behöver en ny detaljplan tas fram och 
kommunstyrelsen kommer den 22 mars 2021 att behandla ärendet om planstart för Detaljplan 
del av Näs 1:141, förskola och bostäder i Ödsmål. 
 
Derome Hus AB, fortsättningsvis kallad exploatören, har köpt den del av fastigheten Näs 
1:141 som ska ingå i detaljplanen. Kommunen och exploatören har upprättat ett föravtal till 
exploateringsavtal. Avtalets syfte är att reglera förutsättningarna för ett framtida 
exploateringsavtal (ett avtal om ansvar för genomförandet av planen) inkluderat en överlåtelse 
till kommunen av den mark som planläggs som förskola. 
 
I avtalet framgår att parterna tillsammans ska verka för att ett område om ca 12 000 m2 
planläggs som förskola. Områdets exakta läge och utbredning kommer utredas i arbetet med 

161



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/138
2021-02-23

detaljplanen. Kommunen och exploatören avser, när detaljplanen är antagen och vunnit laga 
kraft, att ingå avtal om överlåtelse av området till kommunen. 
 
Genomförandefrågor i detaljplanen ska utredas närmare i planarbetet. Parternas respektive 
ansvar för genomförandet kommer att fastställas i ett exploateringsavtal, utöver vad som 
bestämts i föravtalet. 
 
Föravtalet är till alla delar förfallet, utan ersättningsrätt från någondera parten: 

- Om inte ett exploateringsavtal träffats mellan kommunen och exploatören senast två år 
från det att föravtalet godkänts av kommunfullmäktige och beslutet vunnit laga kraft. 

- Om inte detaljplanen antas av kommunfullmäktige och beslutet vinner laga kraft. 
 
Förlängning av föravtalet ska medges genom att nytt avtal upprättas med samma 
förutsättningar, om inte båda parter är överens om annat. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas delvis av exploatör och delvis av kommunen, fördelningen kommer 
regleras i plankostnadsavtal.  
 
Kommunen kommer få kostnader för inköp av mark, byggande och anläggande av utemiljö 
för den nya förskolan. 
 
Kommunen ska till exploatören erlägga 140 kr/kvm TA (tomtareal) som köpeskilling för 
marken, vilket är i enlighet med kommunens framtagna värdering. Köpeskillingen ska 
uppräknas enligt fastighetsprisindex, från och med datumet för avtalets undertecknande fram 
till dess att fullständig köpeskilling erläggs.  
 
Kommunen får också kostnader för genomförandet av detaljplanen för bland annat utbyggnad 
av vatten och avlopp, gång- och cykelväg, gata samt övriga tillhörande 
exploateringskostnader.  
 
Om kommunen blir huvudman för detaljplanens allmänna plats (ex. gator, grönytor) kommer 
det medföra bygg- och anläggningskostnader. Kostnaderna ska fördelas mellan kommunen 
och exploatören efter parternas respektive nytta av detaljplanen. Utgångspunkten är att 
fördelningen ska baseras på andelen tillåten byggrätt (BTA) som parterna erhåller i 
detaljplanen, men hänsyn ska även tas till hur planområdet använder den allmänna platsen. 
Fördelningen kommer utredas vidare i arbetet med detaljplanen och fastställas i 
exploateringsavtalet. 
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Derome ska överlåta marken för den allmänna platsen inom sin fastighet till huvudmannen 
utan ersättning. 
 
Ingendera parten äger rätt till ersättning från den andra parten om detaljplanen inte vinner laga 
kraft eller om exploateringen av andra skäl inte kan genomföras. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Avtalet är ett steg i processen för att möjliggöra en ny förskola. En förskola bedöms kunna 
bidra till att ge barn förutsättningar att utvecklas i en god och trygg lärandemiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Föravtal till exploateringsavtal till Detaljplan del av Näs 1:141, förskola och bostäder i 
Ödsmål 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 36 Dnr: KS 2018/163 
 
Försäljning av Bråland 2:42, Stora Höga Industriområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Bråland 2:42 via mäklare till högstbjudande 
på öppna marknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 om ett kvadratmeterpris vid 
försäljningen av den kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. 
Fastigheten Bråland 2:42 var en av de fastigheter som såldes men köpet gick tillbaka med 
anledning av en ledningsrätt som låg rakt över byggrätten i detaljplanen. Ledningsrätten är nu 
ändrad och Bråland 2:42 kan därför säljas. Det finns intresse från flera verksamhetsutövare 
om att köpa Bråland 2:42 och därför bedömer förvaltningen att det är mest rättvist att sälja 
fastigheten genom mäklare på öppna marknaden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
 
Beslut skickas till 
pernilla.larsson2@stenungsund.se 
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Pernilla Larsson Till kommunfullmäktige 
Mark och exploateringsingenjör 
 
 
Försäljning av Bråland 2:42, Stora Höga Industriområde 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Bråland 2:42 via mäklare till högstbjudande 
på öppna marknaden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 om ett kvadratmeterpris vid 
försäljningen av den kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. 
Fastigheten Bråland 2:42 var en av de fastigheter som såldes men köpet gick tillbaka med 
anledning av en ledningsrätt som låg rakt över byggrätten i detaljplanen. Ledningsrätten är nu 
ändrad och Bråland 2:42 kan därför säljas. Det finns intresse från flera verksamhetsutövare 
om att köpa Bråland 2:42 och därför bedömer förvaltningen att det är mest rättvist att sälja 
fastigheten genom mäklare på öppna marknaden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige om försäljning av den kommunala 
industrimarken i Stora Höga Södra industriområde med fastställt kvadratmeterpris.  

Fastigheten Bråland 2:42 är belägen i Stora Höga, södra industriområde som omfattas av 
detaljplan 1415-P129. Fastigheten såldes enligt kommunfullmäktiges beslut genom ett 
köpekontrakt som tecknades den 7 juli 2017. Därefter uppmärksammades det att fastigheten 
inte gick att nyttja enligt detaljplanen då det låg en ledningsrätt för en kommunal VA-ledning 
över byggrätten. Kommunen kom därför överens med köparen om att låta köpet gå tillbaka. 
Köpekontraktet upphävdes den 7 maj 2019 och fastigheten stannade kvar i kommunens ägo. 
Ledningsrättens område har därefter kunnat minskas till att anpassas efter planen.  

Det är flera verksamhetsutövare som visat intresse av att köpa fastigheten och förvaltningen 
bedömer därför att det är mest rättvist att sälja fastigheten Bråland 2:42 genom mäklare på 
öppna marknaden till högstbjudande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
I Detaljplan 1415-P129 är kommunen huvudman för allmän platsmark vilket medför 
kostnader i samband med dess utbyggnad. Försäljning av kommunala tomter inom området 
ger intäkter. I och med ändringen av ledningsrätten medförde det också lantmäterikostnader.  
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Barnkonsekvensanalys  
Fastigheten är ett industriområde där barn inte ska vistas. En försäljning av denna fastighet 
anses därför inte påverka barn.  
 
Juridiska bedömningar 
En försäljning till högstbjudande på öppna marknaden garanterar att inte enskilda 
näringsidkare eller individer gynnas av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
pernilla.larsson2@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 37 Dnr: KS 2014/277 
 
Detaljplan för bostäder, Kopper 2:13 Bergsvägen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Kopper 2:13, Bergsvägen, ska arbetas om och 
att en ny granskning därefter ska genomföras. En omarbetning av detaljplanen kan påbörjas så 
snart som ett nytt plankostnadsavtal är signerat. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge detaljplanen för Kopper 2:13, Bergsvägen, en ny inriktning 
med ett nytt syfte som dels möjliggör för cirka 80–100 bostäder och dels möjliggör rivning av 
befintligt flerbostadshus och att ny bebyggelse i upp till nio våningar kan uppföras.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I april 2014 gavs ett positivt planbesked och planstart för fastigheten Kopper 2:13 för att 
möjliggöra ett nytt flerbostadshus inom fastigheten. Detaljplanen har varit ute på både samråd 
och granskning. Efter granskningen skickade fastighetsägaren in en skrivelse med en 
förfrågan om att utöka planarbetet för att möjliggöra för ytterligare ett punkthus i nio våningar 
och samtidigt riva befintligt lamellhus i fyra våningar. Till ett antagande av detaljplanen 
bedöms en så stor förändring av detaljplanen inte vara lämplig. Det bedöms finnas två 
alternativ för det vidare planarbetet; antingen att detaljplanen antas utan föreslagen förändring 
eller att den omarbetas utifrån den föreslagna förändringen och att den sedan skickas ut på en 
ny granskning. Bedömningen är att rekommendera alternativet med att omarbeta detaljplanen 
utifrån den föreslagna förändringen och att den sedan skickas ut på en ny granskning. En 
omarbetning av detaljplanen utifrån den föreslagna förändringen bedöms vara i linje med 
intentionerna i Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17). En omarbetning av detaljplanen 
utifrån den föreslagna förändringen bedöms även bidra till att vision Stenungsund 2035 ges 
ännu bättre förutsättningar att uppnås.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Skrivelse Kopper 2:13, 2021-01-25, inklusive bilagor 2021-01-25 och 2021-02-08 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

 
Beslut skickas till 
bengt@axxona.se 
oskar.roussakis@stenungsund.se 
victorien.okouma@stenungsund.se 
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Oskar Roussakis Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Inriktningsbeslut avseende detaljplan för Kopper 2:13, Bergsvägen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen för Kopper 2:13, Bergsvägen, ska arbetas om och 
att en ny granskning därefter ska genomföras. En omarbetning av detaljplanen kan påbörjas så 
snart som ett nytt plankostnadsavtal är signerat. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge detaljplanen för Kopper 2:13, Bergsvägen, en ny inriktning 
med ett nytt syfte som dels möjliggör för cirka 80–100 bostäder och dels möjliggör rivning av 
befintligt flerbostadshus och att ny bebyggelse i upp till nio våningar kan uppföras.  

Sammanfattning av ärendet 
I april 2014 gavs ett positivt planbesked och planstart för fastigheten Kopper 2:13 för att 
möjliggöra ett nytt flerbostadshus inom fastigheten. Detaljplanen har varit ute på både samråd 
och granskning. Efter granskningen skickade fastighetsägaren in en skrivelse med en 
förfrågan om att utöka planarbetet för att möjliggöra för ytterligare ett punkthus i nio våningar 
och samtidigt riva befintligt lamellhus i fyra våningar. Till ett antagande av detaljplanen 
bedöms en så stor förändring av detaljplanen inte vara lämplig. Det bedöms finnas två 
alternativ för det vidare planarbetet; antingen att detaljplanen antas utan föreslagen förändring 
eller att den omarbetas utifrån den föreslagna förändringen och att den sedan skickas ut på en 
ny granskning. Bedömningen är att rekommendera alternativet med att omarbeta detaljplanen 
utifrån den föreslagna förändringen och att den sedan skickas ut på en ny granskning. En 
omarbetning av detaljplanen utifrån den föreslagna förändringen bedöms vara i linje med 
intentionerna i Översiktsplan 2020 (antagen 2020-12-17). En omarbetning av detaljplanen 
utifrån den föreslagna förändringen bedöms även bidra till att vision Stenungsund 2035 ges 
ännu bättre förutsättningar att uppnås.  
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 1 december 2014 att bevilja positivt planbesked 
samt planstart för planarbetet avseende Kopper 2:13 och i mars 2015 påbörjades 
detaljplanearbetet. Syftet med planen är att komplettera befintligt bostadsområde med 
ytterligare bostäder i form av ett flerbostadshus i upp till 8 våningar plus suterrängvåning. 
Planarbetet bedrivs med ett normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Arbetet var 
avstannat under ett antal år men startade upp igen våren 2019 och detaljplanen skickades ut på 
samråd mellan den 29 november och 20 december 2019. Därefter reviderades handlingarna 
och detaljplanen skickades ut på en granskning mellan den 4 september och 25 september 
2020, detaljplanen var efter det tänkt att antas vintern 2020/2021.  
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Orienteringskarta med planområdets (den röda pricken) ungefärliga placering i Stenungsund. 
 
Efter granskningen inkom dock exploatören med en skrivelse med en förfrågan om att utöka 
pågående planarbete för fastigheten Kopper 2:13. Förfrågan gäller möjligheten att ersätta 
befintligt lamellhus i 4 våningar med ett flerbostadspunkthus i 9 våningar. Det skulle innebära 
att befintligt lamellhus med 22 lägenheter rivs och ett nytt punkthus med 48 lägenheter byggs. 
Skälet till förfrågan är enligt exploatören att det befintliga lamellhuset är i behov av 
omfattande renovering då byggnaden är i dåligt skick och exploatören bedömer att en 
renovering av det befintliga lamellhuset inte är långsiktigt ekonomiskt hållbart. Att ersätta det 
befintliga lamellhuset med ett nytt punkthus innebär enligt exploatören ett effektivt 
markutnyttjande med fler bostäder inom fastigheten, bättre energiprestanda och bättre 
möjligheter att skapa en god utomhusmiljö för de boende.        
 
Inför ett antagande av en detaljplan ska inte väsentliga ändringar göras. En väsentlig ändring 
kan vara om den påverkar miljön inom planområdet eller om ändringen har påtaglig betydelse 
för sakägare och andra inom det område som berörs. Att det uppförs ytterligare ett punkthus i 
9 våningar bedöms påverka både miljön inom planområdet och ha påtaglig betydelse för 
sakägarna. Att ett befintligt flerbostadshus med 22 lägenheter föreslås rivas bedöms ha 
påtaglig betydelse för de boende i det aktuella flerbostadshuset. Den föreslagna förändringen 
av detaljplanen bedöms utifrån dessa aspekter vara en väsentlig ändring och inför ett 
antagande av en detaljplan ska alltså inte en väsentlig ändring göras. 

Med anledning av detta och utifrån de givna förutsättningarna bedöms det finnas två alternativ 
att gå vidare med i det här skedet av planarbetet. Det ena alternativet är att föreslå att 
detaljplanen antas utan att genomföra den föreslagna förändringen. Det andra alternativet är 
att omarbeta detaljplanen utifrån den föreslagna förändringen och därefter genomföra en ny 
granskning. 
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Alternativet med att anta detaljplanen utan att genomföra den föreslagna förändringen innebär 
att planarbetets tidplan inte försenas avsevärt. Det innebär även en mindre omfattande 
förändring av områdets struktur och karaktär i jämförelse med alternativet att omarbeta 
detaljplanen utifrån den föreslagna förändringen. Det innebär också att det blir ett tillskott av 
ungefär 30 nya lägenheter i området samtidigt som de befintliga lägenheterna kan finnas kvar 
vilket innebär att området får en blandning av bostadstyper. 

Alternativet med att omarbeta detaljplanen utifrån den föreslagna förändringen innebär att 
planarbetets tidplan försenas ytterligare. Det är svårt att i nuläget uppskatta hur mycket 
tidplanen försenas eftersom förändringen som föreslås bedöms vara så stor att områdets 
struktur behöver arbetas om i grunden. Behov av nya utredningar, exempelvis en uppdaterad 
skugg/solstudie, tillkommer sannolikt vilket kan vara både tidskrävande och 
kostnadsdrivande. Planhandlingarna kommer behöva arbetas om vilket också kan vara både 
tidskrävande och kostnadsdrivande. En ny granskning av detaljplanen behövs genomföras och 
det kan under den inkomma synpunkter som gör att detaljplanen eventuellt behöver arbetas 
om ytterligare. Det kan heller inte uteslutas att det kan uppstå ett behov av att genomföra 
ytterligare en granskning av detaljplanen efter det.    
 
Exploatörens förslag med att riva det befintliga lamellhuset och sedan uppföra ett punkthus i 9 
våningar på samma plats behöver analyseras och studeras noga då det bedöms vara en stor 
förändring av områdets karaktär. Det förslag som exploatören skickat in i sin skrivelse 
behöver förbättras avsevärt när det gäller ett flertal aspekter. Bland annat behöver området 
och utformningen av det ansluta till gaturummet och omkringliggande områden på ett 
tydligare sätt, parkeringslösningarna behöver fokusera mer på ett effektivt markutnyttjande 
och punkthusens utformning och placering behöver förhålla sig till varandra på ett mer 
enhetligt och strukturerat sätt. 
 
I Översiktsplan 2020 tydliggörs att utbyggnaden i befintliga områden i Stenungsund kommer 
att ske genom förtätningar. Området är utpekat som en del av östra Stenungsund som bedöms 
kunna utvecklas med mer blandad bebyggelse då stadsdelen delvis är glest bebyggd. 
Huvudstrategin är att kommunen ska utvecklas genom ett starkt samband mellan 
bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur där huvuddelen av ny bebyggelse 
ska tillkomma där goda förutsättningar för kollektivtrafik finns. Området är beläget knappt 
100 meter från närmsta busshållplats vilket bedöms främja användningen av kollektivtrafik.  
 
Detaljplanen bedöms, om den arbetas om utifrån den föreslagna förändringen, i högre grad 
bidra till att vision Stenungsund 2035 uppfylls eftersom det då möjliggörs för ett ökat 
bostadsbyggande vilket i sin tur kan leda till en ökad befolkningstillväxt i kommunen. 
Dessutom bedöms det, om detaljplanen arbetas om utifrån den föreslagna förändringen, finnas 
förutsättningar för att i högre grad bidra till att området blir mer attraktivt och att en hållbar 
utveckling främjas vilket också lyfts fram som önskvärt i vision Stenungsund 2035.  
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Sammantaget bedöms att alternativet med att omarbeta detaljplanen utifrån den föreslagna 
förändringen är att föredra. Argumenten för detta är att ett större antal bostäder kan tillskapas 
inom området som i Översiktsplan 2020 är utpekat för mer förtätning. Det är också ett område 
som ligger utanför industrins säkerhetszoner och där ett ökat bostadsbyggande därmed kan 
genomföras. Det bedöms även finnas goda förutsättningar att skapa en bättre boendemiljö och 
en bättre helhet i området om detaljplanen arbetas om. Dessutom kan fler bostäder och fler 
boende i området bidra till att ge ett ännu bättre underlag för exempelvis kollektivtrafik och 
service. Utöver dessa argument bedöms en omarbetad detaljplan utifrån den föreslagna 
förändringen även bidra till att det ges bättre förutsättningar att uppnå vision Stenungsund 
2035. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas av en privat exploatör. Kostnaderna för planarbetet föreslås regleras med 
ett nytt plankostnadsavtal enligt gällande taxa. Kommunen bedöms inte belastas med några 
ytterligare kostnader till följd av genomförandet av planen. Kommunen bedöms dock få vissa 
inkomster till följd av att exploatören förvärvar mark som i nuläget ägs av kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Detaljplanen bedöms bidra till att ge barn och unga förutsättningar att kunna växa upp och 
utvecklas i en attraktiv boendemiljö med möjlighet till en aktiv fritid i en god livs- och 
uppväxtmiljö. Inom ungefär 50 meter från planområdet ligger Bergsvägens förskola och inom 
ungefär 200 meter från planområdet ligger Brudhammars förskola. Inom ungefär 300 meter 
från planområdet ligger Kristinedalskolan med Kristinedals förskola och inom ungefär 400 
meter från planområdet ligger Kopperskolan. Detta innebär att det bedöms finnas en väl 
utbyggd service för barn och unga i närområdet. Närheten till busshållplatsen samt ett väl 
utbyggt gång- och cykelvägnät till både centrala Stenungsund och Nösnäsgymnasiet bedöms 
bidra till att ge ungdomarna som flyttar in i området förutsättningar att utvecklas.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Skrivelse Kopper 2:13, 2021-01-25, inklusive bilagor 2021-01-25 och 2021-02-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
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victorien.okouma@stenungsund.se 
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Fejen Bostäder AB 

Förfrågan om att utöka pågående planarbete för fastigheten Kopper 2:13 

I pågående planarbete för fastigheten Kopper 2: 13 har det arbetats fram ett planförslag som 

innehåller en tillkommande byggrätt för ett punkthus i åtta våningar plus sutenängvåning, 

avsett för bostadsändamål. Fejen Bostäder AB vänder sig härmed till Sektor samhällsbyggnad 

vid Stenungsunds kommun med en förfrågan om att utöka pågående planarbete för fastigheten 

Kopper 2: 13. Fö1frågan gäller möjligheten att i detaljplanen till skapa en byggrätt som gör det 

möjligt att vid sidan av det tidigare föreslagna punkthuset ersätta befintligt lamellhus i fyra 

våningar med ett flerbostadspunkthus i nio våningar (nedan kallat Hus 2, se även bifogade 

illustrationer), innehållande 48 lägenheter. 

Skälet till denna förfrågan är att befintligt flerbostadshus, Bergsvägen 5-9, är i behov av 

omfattande renovering, som inte bedöms vara långsiktigt ekonomisk hållbar. Då byggnaden är 

i dokumenterat dåligt skick anser vi att det vore en bättre helhetslösning att ersätta befintligt 

hus med ett nytt. Detta skulle ge ett mer effektivt markutnyttjande, fler bostäder inom 

fastigheten, bättre energiprestarida och bättre möjligheter att skapa en god utomhusmiljö för 

de boende. 

Bakgrund och Förutsättningar 

Renove1ingen av befintlig bostadsfastighet har baserat på konsulterade företags bedömningar 

och offerter budgeteras till 40 Mkr. Att uppföra en ny byggnad, Hus 2 innehållande 22 

lägenheter fler än befintligt hus, beräknas kosta cirka 80 Mkr. Därtill beräknas det nya huset 

uppta en mindre byggnadsarea än befintligt hus, som. idag har en byggnadsarea på 455 kvm 

medan det planerade huset har en byggnadsarea på 414 kvm. Markanvändning i förhållande 

till lägenheter sjunker från 17,5 till 8,5 kvm/lgh vilket är en ökning i nyttjandet på drygt 50 

procent. Ett mer effektivt markutnyttjande skapar bättre möjligheter att anordna goda 

utomhusmiljöer med rekreations- och grönytor i anslutning till byggnaderna. 

Inomhusmiljön 

Miljöbalken ställer krav på fastighetsägare att se till att olägenheter för människors hälsa inte 

förekommer. Den befintliga byggnaden har idag stora svårigheter att uppfylla dagens krav och 

förväntningar på inomhusklimat. Under eldningssäsong och sommarmånader är möjligheten 

att uppnå ett gott termiskt klimat liten. Detta beror bland annat på 

strålningsternperatursskillnader mot fönster, vägg, tak och golv som gör att lägenheterna 

upplevs som dragiga och kalla w1der vinter och varma och kvava under sommarperioden. 

Risken med renovering 

Mycket ofta blir renoveringar mer omfattande och tidskrävande än vad som budgeteras och 

planeras på grund av oförutsedda faktorer som uppkommer först i genomförandet. Detta kan 

leda till att tidsplaner försenas och stora kostnadsökningar, vilket sätter både hyresgäster och 

fastighetsägare i svåra situationer. Då det befintliga bostadshuset är uppfört under rekordårens 

storskaliga byggande har det en stomkonstruktion och byggnadsmaterial som sannolikt inte är 

långsiktigt hållbara, vilket ökar de risker som följer av genomgripande renovering. 
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HL1set på Bergsvägen 5 - 9 omfattas inte av något rivningsförbud och det bedöms inte finnas 
andra skäl att byggnaden skall bevaras så som kulturhistoriska, miljömässiga, historiska eller 
konstnärliga värden. Förutsättningarna för ett rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL bedöms 
uppfyllas och därmed bör rivningslov beviljas på sikt. 

Hållbart byggande 

Vårt mål är att bygga för framtiden med moderna sociala mötesplatser och 
klimatanpassningar i form av energibesparande byggnadstekniska konstruktioner som ökar 
boendekvaliten och minskar klimatavtrycket. 

För att maximera inomhusmiljön och boendekomforten på ett energieffektivt sätt finns 
moderna lösningar att erbjuda hyresgästen. Genom individuell mätning och debitering får alla 
hyresgäster möjligheten att reglera sitt inneklimat så att de passar dem. 

Energianvändningen på Bergsvägen 5 - 9 och dess 26 lägenheter är idag ca 125 k Wh/kvm per 
år. Det föreslagna huset med 48 lägenheter beräknas använda ca 74 kWh/kvm per år. Med ett 
nytt hus sjunker energimängden med minst 39% per kvm och år. 

I och med att det föreslagna huset har ett mindre fotavtryck ökar utrymmet för grönytor på 
fastigheten och bidrar till att skapa en trivsammare, tillgängligare och tryggare miljö. 

Ökad grönska bidrar även lokalt till ett förbättrat klimat genom så kallade ekosystemtjänster, 
bland annat genom att förbättra luftkvaliteten, sänka temperaturen under varma sommardagar 
samt genom att rena och fördröja dagvatten. Ett ökat användande av ekosystemtjänster är ett 
viktigt inslag i arbetet med att rusta samhället för kommande klimatförändringar. Därtill kan 
ökat utrymme för grönska i anslutning till bostaden öka individens välbefinnande och skapa 
sociala värden för närområdet. 

Byggrätt för Hus 2 

För att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar detaljplan för fastigheten Kopper 
2: 13 önskar vi att pågående planarbete utökas. Vi anser att det vore önskvärt att i detaljplanen 
utreda möjligheten att vid sidan av punkthuset i befintligt planförslag skapa en byggrätt som 
möjliggör uppförandet av ovan beskrivna Hus 2. Vi anser att det är möjligt att skapa en 
flexibel byggrätt för detta hus, som ger goda förutsättningar för en smidig process att ersätta 
befintlig byggnad med Hus 2, där samtliga intressenter blir nöjda. 

Vi anser att befintligt planförslag med tillhörande utredningar utgör ett gott underlag för en 
utökning av planarbetet enligt beskrivningen ovan. En omarbetning av planförslaget bör inte 
vara alltför tids- eller arbetskrävande, då det bör räcka med att några utredningar uppdateras 
och att ett eller ett par steg i detaljplaneprocessen tas om. 

Bifogade illustrationer är ett principförslag som kan bearbetas i fortsatt arbete. 

Fejen Bostäder AB 
Bengt Stjärnered 
E-post: bcngl(lvaxxona.se ,z 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 38 Dnr: KS 2021/208 
 
Kapacitetsutredning för vatten, avlopp och trafik Stora Höga - 
Valebergsplanen och Getskärsområdet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och förklara uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För dricksvatten gäller det främst tillgången via nuvarande vattenverk som går på eller nära 
sin maxkapacitet. Innan en ytterligare försörjning med vatten från Kungälvs vattenverk är på 
plats bör hållningen vara restriktiv till anslutning av nya abonnenter. 
 
Endast ett mindre antal lokalgator har kommunen som väghållare. 
Den övergripande huvudgatan västerut från Trafikverkets väg till Getskär har också 
kommunen som huvudman. Slutsatserna av studien av trafiksituationen i Stora Höga ger att 
följande bör göras: 
 

1. Uppsamlingsgator, främst Långavägen, behöver tas över av kommunen och med 
kommunen som väghållare rustas upp för att möta nuvarande trafiksituation. 

2. En direkt koppling mellan Anråsvägen och Astors väg behövs för att få till en god 
trafikföring i området. 

3. Exploatörer behöver, vid bildandet av nya fastigheter som belastar uppsamlingsgator, 
vara med och delfinansiera gatuinvesteringar till standard motsvarande behovet. 

 
Även gång- och cykelnätet i västra Stora Höga behöver ses över. Det saknas kopplingar i 
nord-sydlig riktning i denna del av samhället och finns korsningspunkter med vägar som 
behöver studeras vidare. Även vissa mindre länkar för att binda ihop gångstråk saknas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Kapacitet VA-systemet Stora Höga 
Kapacitet Trafik, Stora Höga 
Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 50 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

 
Beslut skickas till 
martin.gistell@stenungsund.se 
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Martin Gistell Till kommunstyrelsen 
Enhetschef 
 
 
Kapacitetsutredning för vatten- och avlopp samt trafik i Stora Höga 
- Valebergsplanen och Getskärsområdet  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och förklara uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 10 februari 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda kapacitet för 
Vatten och Avlopp samt Trafik i Stora Höga. Uppdragets ursprung kommer från flera 
önskemål från exploatörer att starta upp nya detaljplaner i västra Stora Höga. Några av dessa 
har givits avslag på planbesked. 
 
Slutsatserna av genomförd VA-utredning är att såväl dricksvattenförsörjningen som 
omhändertagandet av spillvatten redan idag är nära eller överstiger tillgänglig kapacitet. 
Tillkommande exploateringar, ökad dricksvattenförbrukning, riskerar att skapa ytterligare 
problem med tryckförluster i högt belägna fastigheter i området och ger då upphov till behov 
av en tryckstegringsstation. Vidare har kommunen en begränsad kapacitet i tillgången på 
dricksvatten. Innan leverans via Kungälvsledningen är säkerställd bör hållningen vara 
restriktiv till anslutning av nya abonnenter. 
 
Spillvattennätet från södra kommundelarna är redan idag hårt belastat, främst på grund av 
tillskottsvatten – vatten som på olika sätt felaktigt kommer in i spillvattennätet. Här behövs 
övergripande insatser i ledningsnätet och eventuellt även uppgradering av pumpstationer och 
huvudledning mot avloppsreningsverket, Strävliden. 
 
Trafiksituationen i hela Stora Höga påverkas av att huvuddelen av gatunätet har enskilda 
väghållare. När behov och belastning i gatunätet förändras genom omformning av områden 
mot mer permanentboende och/eller tillkommande exploateringar har enskilda väghållare 
oftast varken vilja eller finansiella möjligheter att möta det ändrade behovet. 
Det blir i de västra delarna av Stora Höga tydligt att det krävs att kommunen tar över som 
huvudman för de mest belastade vägarna för att en fortsatt exploatering ska vara möjlig. 
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Beskrivning av ärendet 
 
Kapacitet - Vatten och Avlopp 
Utredningen har gjorts med hjälp av de modeller för dricks- och spillvatten som finns för 
kommunens VA-nät.  
 
Hänsyn till övergripande, begränsande, kapacitet behöver också tas med. För dricksvatten 
gäller det främst tillgången via nuvarande vattenverk som går på eller nära sin maxkapacitet. 
Innan en ytterligare försörjning med vatten från Kungälvs vattenverk är på plats bör 
hållningen vara restriktiv till anslutning av nya abonnenter. 
 

 
Figur 1 Översikt Stora Höga vattenledningsnät, högzon markerad. 

Generellt är Stora Höga lågt beläget och trycket i vattennätet bra. Undantaget är det högt 
belägna området, markerat med gult i figur 1. Där uppstår redan idag lågt vattentryck 
beroende på fastigheternas höga läge, snarare än på begränsad kapacitet i systemet. 
Möjligheten att installera en lokal tryckstegring för dessa fastigheter bör undersökas.  
Detta är nästintill en förutsättning för att ansluta ny bebyggelse vid Valeberget. 
 
För spillvatten är det dels kapaciteten i pumpstationer och ledningsnät vidare norrut mot 
avloppsreningsverket som är den begränsande faktorn, dels att spillvattennätet belastas av för 
mycket tillskottsvatten. Med tillskottsvatten avses vatten som kommer in i spillvatten-
ledningarna genom bristande täthet eller felkopplingar. Det kan vara grundvatten, vatten från 
brunnar och stuprör eller från havet. 
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För spillvattennätet i Stora Höga finns vissa områden som uppvisar problem, att ledningarna 
går fulla eller bräddning sker, främst på grund av tillskottsvatten. 
Förvaltningen ser här ett kommande behov av att utreda och åtgärda problemen med 
tillskottsvatten, inte bara för Stora Höga utan för hela kommunen. 
 
Kapacitet - Trafik 
I denna studie har analys av befintligt vägnät, väghållaransvar, gjorda trafikmätningar och 
besök på plats legat till grund för slutsatserna. 
Som belysts i sammanfattningen ovan är det till största delen enskilda väghållare för vägarna i 
Stora Höga, se figur 2. Endast ett mindre antal lokalgator har kommunen som väghållare. 
Den övergripande huvudgatan västerut från Trafikverkets väg till Getskär har också 
kommunen som huvudman. 
 

 
Figur 2 Vägnätet i Stora Höga, med väghållare markerade: Statlig – röd, Kommunal – blå, Enskild – grön 

De två vägar som främst har för hög trafikbelastning i förhållande till deras standard finns 
båda i västra Stora Höga. Långavägen, som leder trafik från Anråsvägen norrut, och Astors 
väg som från Långavägen leder trafik vidare till området på södra sidan om Valeberget.  

Båda dessa gator är idag uppsamlingsgator, gator som samlar upp trafik från lokalgator, utan 
att ha den utformning eller standard som krävs för den typen av gata. Främst Långavägen kan 
också komma att belastas ytterligare av framtida exploateringar. 

Som framgår av figur 2 är både Långavägen och Astors väg enskilda vägar (gröna). I detta 
ligger också en de av problematiken, en enskild väghållare har sällan vare sig resurser till eller 
intresse av att uppdatera vägstandarden vid ökad trafikbelastning.  
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I de västra delarna av Stora Höga påverkas också situationen av att vägstrukturen förändrades 
när Anråsvägen byggdes, dock utan att alla problem och behov löstes. 
 
Slutsatserna av studien av trafiksituationen i Stora Höga ger att följande bör göras: 

1. Uppsamlingsgator, främst Långavägen, behöver tas över av kommunen och med 
kommunen som väghållare rustas upp för att möta nuvarande trafiksituation. 

2. En direkt koppling mellan Anråsvägen och Astors väg behövs för att få till en god 
trafikföring i området. 

3. Exploatörer behöver, vid bildandet av nya fastigheter som belastar uppsamlingsgator, 
vara med och delfinansiera gatuinvesteringar till standard motsvarande behovet. 

 
Punkt tre gäller egentligen inte bara Stora Höga utan bör ses som en allmän riktlinje vid all 
exploatering. Annars riskerar vägnätet att få undermålig utformning och på sikt skjuts 
kostnader över till skattekollektivet. 
 
Även gång- och cykelnätet i västra Stora Höga behöver ses över. Det saknas kopplingar i 
nord-sydlig riktning i denna del av samhället och finns korsningspunkter med vägar som 
behöver studeras vidare. Även vissa mindre länkar för att binda ihop gångstråk saknas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet har i detta skede inga ekonomiska konsekvenser. 
Vid en fortsatt exploatering i det berörda området kommer övergripande investeringar i VA- 
och gatuinfrastruktur sannolikt krävas.  
 
Barnkonsekvensanalys 
De saknade stråken för gång- och cykeltrafik i västra delen av Stora Höga medför risker för 
oskyddade trafikanter generellt och barn i synnerhet. 
Saknade kopplingar, som exempelvis att det på vissa ställen saknas bitar med gångbana, 
påverkar också säkerheten för barn vid förflyttning i trafikmiljö. 
Det går inte heller att bortse från att Getskärs badplats under främst sommarhalvåret är en 
betydande målpunkt för barnfamiljer. Det är därför önskvärt att säkerställa genomgående, 
separerade ytor för oskyddade trafikanters väg till badplatsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-28 
Kapacitet VA-systemet Stora Höga 
Kapacitet Trafik, Stora Höga 
Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 50 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
martin.gistell@stenungsund.se
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Kapacitetsutredning för vatten- och avlopp för Valebergsplanen och Getskärsområdet i enlighet med beslut 
från kommunstyrelsen 2020-02-10, dnr: KS 2019/205. 

2021-02-23 
Liza Nyman, Teknikenheten - VA 

 

Dricksvatten 
Stora Höga förses idag med dricksvatten via en överföringsledning från Stenungsund. I framtiden 
kommer samhället istället att få vatten söderifrån via den kommande ledningen från Kungälv.  

Huvudledningen för dricksvatten, en PVC315-ledning, går genom den östra delen av Stora Höga. Från 
denna går PVC160 ledningar i en slinga runt de högt belägna delarna i centrala Stora Höga. 
Systemuppbyggnaden medför att de tillkommande bostäderna vid Valeberget kan förses med vatten 
från två håll. Större delen av Stora Höga är lågt beläget men det finns högre belägna områden där det 
idag är lite sämre vattentryck 

Det är generellt en god kapacitet i dricksvattennätet i Stenungsunds kommun, dock råder det 
begränsningar i vattenförsörjningen då kommunen idag tar ut mer vatten än vad vattendomen 
tillåter. Det krävs utökad kapacitet, och sannolikt en ny vattendom, för att överhuvudtaget ansluta 
fler fastigheter i Stenungsunds kommun. 

De allra flesta brukare i Stora Höga är lågt belägna vilket medför att de har bra vattentryck i dagens 
förhållanden. Däremot kommer minsta ändring att påverka de högt belägna brukarna, markerade i 
figur1. De har redan idag lågt vattentryck som beror på fastigheternas höga läge, snarare än på 
begränsad kapacitet i systemet. Möjligheten att installera en lokal tryckstegring för dessa fastigheter 
bör undersökas. Detta är nästintill en förutsättning för att ansluta ny bebyggelse vid Valeberget.  

 
Figur 1 Översikt Stora Höga vattenledningsnät, högzon markerad med gult. 
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Figur 2 visar tryckförhållandena inom samma område, där man tydligt kan se att trycket är bra i 
större delen av området (grönt), men betydligt lägre inom det område som är markerat i figur 1 
(gul/orange). 

 
Figur 2 Tryckförhållanden i Stora Höga, från Stenungsunds kommuns dricksvattenmodell, Sweco. 

Om det högt belägna området blir en egen tryckzon kan ett stort antal bostäder anslutas i västra 
Stora Höga. Exakt antal bostäder beror på vilka fastigheter som inkluderas i den nya högzonen, men 
upp till 1 000 tillkommande bostäder bör vara möjligt.  

För den här kapacitetskontrollen har man tittat på tillkommande anslutningar fram till 2030.  

Tillkommande kostnad - investeringsbehov 
För att ansluta fler fastigheter till ledningsnätet krävs åtgärder i form av en tryckstegringsstation för 
de fastigheter som ligger i högzonen. Detta kommer att medföra kostnader för utredning, tryck-
stegringsstation, eventuell ledningsrätt/servitut samt driftkostnad för tryckstegringsstationen. 
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Spillvatten 
Idag avleds allt spillvatten från Stora Höga via ett system med avloppspumpstationer och 
överföringsledningar till Strävlidens avloppsreningsverk, ca 3 km norr om Stenungsunds centrum. 
Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som ett duplikatsystem, separering av spill- respektive dag-
vatten, men det finns områden som saknar utbyggda kommunala dagvattensystem. Detta leder till 
att dagvatten leds in i spillvattenledningarna. 

Nuvarande spillvattensystem är kraftigt påverkat av tillskottsvatten, det vill säga, vatten i 
avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage 
från vattenledningar. Tillskottsvatten orsakar bräddning och uppdämningar i spillvattensystemet, 
samt även höga kostnader i form av ökad energiåtgång för pumpning.  

Figur 3 visar en översikt över spillvattensystemet från Stora Höga till Stenungsunds samhälle. Här 
visas att trycknivåerna varierar i systemet, där gula ledningar visar på att trycknivån går över hjässan 
på röret och fyllnadsgraden i ledningen överstiger 100%, ledningarna går alltså helt fyllda. Man kan 
se i kartan att det främst är längs med huvudledningssträckan som de största begränsningarna finns. 
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Figur 3 Trycknivåer spillvattensystemet Stora Höga-Stenungsund, från Stenungsunds kommuns spillvattenmodell, Sweco 

Spillvattensystemet klarar idag inte befintlig belastning utifrån nu gällande krav. Det är därför mycket 
angeläget att initiera arbeten för att minska tillskottsvattenmängder och bräddningar inom ett flertal 
områden inom kommunen. Man riskerar om detta inte görs att förvärra situationen ytterligare 
genom anslutning av planerade bostads- och verksamhetsområden.  

Observera här att ”Trycknivå över hjässa”, gulmarkerade sträckor i figuren ovan, alltså innebär att 
spillvattenledningarna går fulla, med övertryck, redan med nuvarande belastning. Förutom för vissa 
ledningsdelar inom Stora Höga är det alltså främst vidarematning från, och ledningsnätet norr om, 
pumpstationen strax söder om Strandnorum som begränsar kapaciteten för de södra 
kommundelarna. 

196



Kapacitetsutredning för vatten- och avlopp för Valebergsplanen och Getskärsområdet i enlighet med beslut 
från kommunstyrelsen 2020-02-10, dnr: KS 2019/205. 

Figur 4 visar områden i Stora Höga och Stenungsunds samhälle som uppvisar stor påverkan av 
tillskottsvatten. 

 
Figur 4 Översikt spillvattennätet Stora Höga-Stenungsund-Påverkan tillskottsvatten-gulmarkerade områden 

Tillkommande kostnad - investeringsbehov 
För att ansluta fler fastigheter till spillvattennätet och för att klara dagens krav krävs att arbetet med 
att minska mängden tillskottsvatten påbörjas och ges fokus. Därmed frigörs på sikt utrymme i 

197



Kapacitetsutredning för vatten- och avlopp för Valebergsplanen och Getskärsområdet i enlighet med beslut 
från kommunstyrelsen 2020-02-10, dnr: KS 2019/205. 

kommunens spillvattennät. För detta krävs resurser både i form av personal och investeringsbudget 
rörande utredningar och fysiska åtgärder. 

 

Dagvatten 
Vad gäller kapacitet och kondition på dagvattensystemet saknas det tillräckligt underlag för att kunna 
göra en bedömning över möjlighet till utökning av antalet anslutningar. 
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Martin Gistell 
 
 
Kapacitet Trafik, Stora Höga 
 
Bakgrund 

Samhället Stora Höga har sedan mitten av förra seklet utvecklats från att vara ett område med 
jordbruksmark och sommarstugor till dagens struktur med främst åretruntboende i villor och 
flerfamiljshus. Omformningen har skett på olika sätt, vissa delar av samhället har vuxit genom 
större exploateringar medan andra delar av har förändrats genom att sommarstugor har givit 
plats för villor ämnade för åretruntboende. 

Häri ligger också en del av problematiken, när ett samhälle växer genom omvandling och 
mindre exploatering utan att den övergripande väginfrastrukturen ges möjlighet att möta 
ökande behov. 

Gatustruktur 

De södra delarna av Stora Höga samhälle försörjs genom huvudgatan Anråsvägen. Denna väg 
leder trafiken från det övergripande vägnätet, Trafikverkets väg 547, västerut och slutar vid 
parkeringen på Getskär. Anråsvägen har kommunalt huvudmannaskap.  

 

Figur 1 Vägnätet i Stora Höga, med väghållare markerade: Statlig – röd, Kommunal – blå, Enskild – grön 

De centrala delarna av samhället försörjs via Stora Vägen, som går mellan cirkulationen 
utefter väg 547 och Anråsvägen i söder. Stora Vägen har huvudsakligen enskilt 
huvudmannaskap. 
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Från cirkulationen på väg 547 nås också de norra delarna av Stora Höga samhälle. Högavägen 
leder förutom trafik till delar av området som av ursprungliga Stora Höga invånare benämns 
”nya området”, alltså mansnamnsgatorna - byggt på 70-talet, även trafik till både Valebergs-
vägen och Gläntans väg på norra sidan om Valeberget. Alla dessa gator har enskilt 
huvudmannaskap. 

Vid byggnationen av Anråsvägen ändrades trafikströmmarna till de västra delarna av Stora 
Höga och Getskär. Den ursprungliga vägstrukturen med trafik via Getskärsvägen till Astors 
väg och Barnens byväg klipptes och fordonshinder sattes upp där dessa tre vägar möts (lila 
ring i figur 2). Därmed skapades också en ny trafikföring till området söder om Valeberget; 
Ålstigen och Bersgsliden – från Anråsvägen via Långavägen och Astors väg, se figur 2. 

Dagens trafiksituation – fordonstrafik 

Som beskrivits ovan har såväl gatustruktur som belastningen på gatunätet förändrats genom 
samhällets omvandling. Vid vissa, större, exploateringar har inte heller det ökade trafikarbetet 
motsvarats av investeringar i väginfrastruktur. 

 

Figur 2 Nuvarande trafikföring i västra Stora Höga, bruna pilar. Tunna svarta linjer visar struktur innan 
Anråsvägen byggdes. Lila ring visar punkt där tidigare struktur klippts av med blockeringar och röd ring visar 
undermålig korsningspunkt – se bild 1 & 2. 

 

Västra Stora Höga – Getskär 

Anråsvägen hade vid trafikmätningar i november 2018 en trafikbelastning om knappt 2300 
fordon per vardagsdygn (mätt innan infarten mot Nolgärdesvägen/Karins väg). Detta är väl 
inom den trafikbelastning som vägen kan klara. Problemet här är snarare att vissa delar av 
Anråsvägen har en bredd och utformning som inbjuder till alltför höga hastigheter. På 
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sträckan mellan cirkulationen, infart till Anrås by och mot Stora Högaskolan, och korsningen 
med Bergåsvägen/Agnes väg finns fartdämpande åtgärder i form av förhöjningar (”gupp”). 
Dessa skulle dock behöva uppdateras och kompletteras med fartdämpande åtgärder såväl 
mellan väg 547 och cirkulationen som på den västra delen av Anråsvägen mot Getskär. 

För trafiken in i området finns inga ytterligare mätdata men baserat på antalet fastigheter och 
förväntat antal fordonsrörelser per fastighet och dygn kan vi uppskatta trafikarbetet. 

De två vägar som främst har för hög trafikbelastning i förhållande till deras standard är 
Långavägen och Astors väg. Dessa båda gator är idag uppsamlingsgator, gator som samlar 
upp trafik från lokalgator, utan att ha den utformning eller standard som krävs för den typen 
av gata. Främst Långavägen kan också komma att belastas ytterligare av framtida 
exploateringar. 

Som framgår av Figur 1 och 2 är både Långavägen och Astors väg enskilda vägar (gröna). 
Häri ligger också en de av problematiken, en enskild väghållare har sällan vare sig resurser till 
eller intresse av att uppdatera vägstandarden vid ökad trafikbelastning. På både Långavägen 
och Astors väg finns idag fartdämpande åtgärder av tillfällig karaktär i form av utplacerade 
betonggrisar och blomlådor. 

Genomfartstrafik till Ålstigen och Bergsliden, på södra sidan om Valeberget, leds idag via en 
mycket smal del av Astors väg där fyra fastigheter (nr 2 till 8) har direkta utfarter, flera med 
dålig sikt. Här har den enskilda väghållaren gjort hastighetsdämpande åtgärder både i form av 
blomlådor och gupp. Vid korsningen i slutet av gatan har man också anlagt ett skarpt hörn för 
trafik som ska vidare in i området. Punkten är inringad med röd ring i figur 2. 

Denna punkt kommer också påverkas av tillkommande trafik från de fem villor som uppförs 
väster om Krabbfiskeslingan (väster om det som även benämns ”Saltängen”). Ytterligare 
trafik och att det dessutom kommer att bli trafik från två riktningar in på den smala gatan vid 
Astors väg 2-8 är direkt olämpligt. Bidragande till den dåliga situationen är också att 
fastigheten på Astors väg 9 har sin utfart i direkt anslutning till korsningen. 

Baserat på antalet fastigheter som nås via Astors väg, ca 60 st, uppskattas antalet fordon per 
vardagsdygn som passerar här till ca 250 st. Detta är ett betydligt större flöde än vad en 
lokalgata ska ha och är dimensionerad för.  
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Bild 1 Astors väg 2-8 sett västerut i korsningspunkt markerad med röd ring i figur 2. 

 

 

Bild 2 Astors väg 9 sett söderut i korsningspunkt markerad med röd ring i figur 2. 
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Även trafikbelastningen på Långavägen har vuxit, främst genom exploateringen ”Hakefjorden 
Resort” men även genom omvandling av sommarstugor till villor. Gatan är en högt belastad 
del av trafiksystemet i västra Stora Höga och dagens utformning ger inte mycket utrymme för 
gående. Uppskattningsvis 1100-1200 fordon/dygn trafikerar idag Långavägen ett normal-
vardagsdygn – klart mer än vad gatuutformningen är avsedd för.   

 

Bild 3 Långavägen sett norrut från Anråsvägen, söndag 28 februari kl 10.40. 

Långavägen är dock relativt väl lämpad för att vara en uppsamlingsgata, den har få direkta 
fastighetsutfarter och gaturummet har tillräcklig bredd för att en gata av god standard ska 
kunna anläggas. Se mer om detta under rubriken Sammanfattning och investeringsbehov 
längre fram. 

Den inre delen av Långavägen, närmare Valeberget, har en väldigt smal vägsektion som inte 
medger möte annat än vid mötesplats och sätter stora begränsningar i trafikflöde. 

Norra Stora Höga – Valeberget / Gläntans väg 

Även de norra delarna av Stora Höga har trafikbelastning som är påverkad av omvandling 
från sommarstugor till åretruntvillor och tillkommande fastigheter. Högavägen som även leder 
trafik till Valeberget och Gläntans väg har även den enskilt huvudmannaskap. Utformningen 
av Högavägen lämpar sig som uppsamlingsgata men även här krävs uppdatering och 
ombyggnad för att nå en god standard med permanenta hastighetsdämpande åtgärder och 
separerade ytor för oskyddade trafikanter, se bild 4. 
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Bild 4 Högavägen sett västerut från infarten vid cirkulationen mot väg 547 

I slutet på Högavägen, vid infarten till Gläntans väg har den enskilda väghållaren placerat ut 
ett större antal fartdämpande åtgärder. 

 

Bild 5 Infart till Gläntans väg från Högavägen 
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Första delen av Gläntans väg har relativt god standard om än med en hel del icke permanenta 
fartdämpande åtgärder (betonggrisar). I den inre delen, väster om Valeberget, är dock väg-
sektionen väldigt smal och medger inte möte mellan personbilar. Även mötesplatser saknas 
och ytan mellan fastigheter och stengärdsgården som avgränsar mot fälten medger inte 
breddning. 

Dagens trafiksituation – gång- och cykelvägar 

I de södra och centrala delarna av Stora Höga finns ett väl utbyggt GC-nät som betjänar 
målpunkter som Stora Högaskolan, Mötesplats Stora Höga och Getskärs badplats samt behov 
att ta sig till kollektivtrafik. Främst har dock GC-vägarna en öst-västlig riktning och i 
framförallt den västra delen av Stora Höga saknas kopplingar i nord-sydlig riktning. 

Långavägen betjänar förflyttning i nord-sydlig riktning och är, som syns i bild 3, ett populärt 
stråk för gångtrafik. Här finns dock varken trottoar eller separerad GC-väg. Vid mötande 
fordonstrafik blir gående ofta tvungna att gå utanför själva vägen. Även Astors väg används 
som gångstråk från centrala Stora Höga och Ålstigen/Bergsliden mot exempelvis Getskärs 
badplats men saknar ytor för oskyddad trafikant. 

GC-vägen som följer Anråsvägen får i korsningen Anråsvägen/Långavägen ett plötsligt slut. 
Här saknas koppling vidare mot exempelvis Getskärs badväg och/eller ett stråk norrut utefter 
Långavägen. Lämpligt vore också att koppla GC-stråket utefter Anråsvägen med den 
parallellt gående GC-vägen som kommer från bostadsområdet vid Agnes väg. 

Värt att ta i beaktande är också att den inre delen av Långavägen och grusvägen som kopplar 
samman denna med Gläntans väg är ett populärt gångstråk för rekreation. Här ges också 
möjlighet att via Bärby och Strandkärr komma vidare utefter kusten till Kullen och gång- och 
cykelvägen som leder till Stenungsund. 

 

Bild 6 Förlängningen av Långavägen i gångstråk väster om Valeberget, sett från Gläntans väg söderut. 
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Sammanfattning och investeringsbehov 

Som belysts ovan bottnar problematiken med undermålig vägutformning och brist på ytor för 
oskyddade trafikanter till stor del i väghållaransvaret. En enskild väghållare har sällan resurser 
till att uppgradera vägutformningen för att möta ökande behov vid omvandling av områden 
från sommar- till permanentboende och med det ökande trafikbelastning. 

Men även förbiseende av infrastrukturbehov vid tidigare exploateringar påverkar. En 
exploatering ska, vid behov av förbättrad gatustandard på gator som belastas av 
exploateringen, där så krävs vara med och finansiera uppgraderad väginfrastruktur även 
utanför planområdet. Att så inte skett påverkar den nuvarande trafiksituationen.  

För att komma till rätta med trafiksituationen i västra delen av Stora Höga och för att medge 
kapacitet för ytterligare exploateringar i västra Stora Höga krävs följande: 

1. Att kommunen tar över som väghållare för de gator som fungerar som 
uppsamlingsgator och uppgraderar dem till standard efter nuvarande användning. 

2. Att exploatörer, vid bildandet av nya fastigheter som belastar dessa uppsamlingsgator, 
är med och delfinansierar en gatuinvestering till godtagbar standard.   

I punkt 1 aves främst Långavägen men även att koppla Astors väg direkt mot Anråsvägen bör 
studeras ytterligare. Genom detta kan en del av trafiken på Långavägen ledas en annan väg 
och den undermåliga delen av Astors väg, förbi nr 2-8 enligt bild 1, omvandlas till lokalgata. 

För både Långavägen och Astors väg ligger gatorna på kommunal mark, allmänplatsmark, 
medan väghållaransvaret är enskilt. Här kan krävas ändring i planen för att kommunen ska 
kunna ta över som huvudman. En översiktlig studie ger att det utefter Långavägen, från 
Anråsvägen till Barnens byväg, finns tillräckligt vägområde för att göra en lågfartsgata med 
separerad gångyta. Detta behöver studeras vidare.  

Direktkopplingen som är önskvärd mellan Anråsvägen och Astors väg går över kommunal 
mark men även här behöver studeras om den är möjlig att genomföra inom nuvarande plan.  

För gång- och cykelnätet finns behov av en översyn i korsningspunkter, så som korsningen 
Anråsvägen/Långavägen/Getskärs badväg, men även kopplingar i nord-sydlig riktning utefter 
Långavägen och eventuellt Astors väg. Även saknade mindre länkar i GC-nätet behöver 
studeras vidare, så som en koppling av gångstråket från exploateringen ”Saltängen” till GC-
vägen mot Getskär och Agnes väg.  

För att punkt 2 ska uppnås, alltså delfinansiering av väginfrastruktur via exploateringar, krävs 
sannolikt en större exploatering eller att kommunen samordnar flera mindre planer. Och att 
det då i exploateringsavtalen lyfts fram kostnader för övergripande väginfrastruktur för att 
försörja planerna. 

I de fall framtida exploateringar ska belasta Högavägen bör även den omvandlas till 
kommunalt väghållaransvar och anpassas till god standard för vägtypen.

206



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-02-10 

 
  
 
 
 
 
§ 50 Dnr: KS 2019/205 
 
Ansökan om planbesked för Bärby 1:4 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Bärby 1:4. 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för 
Valebergsplanen och Getskärsområdet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2019-03-04. Planansökan avser för 
upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Fastigheten ligger 
inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947-05-30. 
Bebyggelsen föreslås enligt ansökan att bygga fyra enbostadshus.  
 
En tidigare planansökan har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. Förvaltningen 
föreslog att bevilja positivt planbesked men Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2018-05-03 
§ 38 att avslå ansökan, med motiveringen att invänta tills att översiktsplan 2019 är antagen och 
vunnit laga kraft. 
 
Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet. Dessa frågor är särskilt viktiga med tanke på det angränsande 
naturområdet väster om planområdet. Naturområdet innefattar naturvårdsområde med 
naturvårdsprogram, Natura-2000 samt strandskydd.  
 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-01-21 
Beslut allmänna utskottet 2019-10-29 
Beslut allmänna utskottet 2019-06-11 
Tjänsteskrivelse 2019-05-02 
Ansökan om planbesked 2019-03-04 
Protokollsutdrag SBU § 38 2018-05-03 
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 
2020-02-10 

 Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt 
planbesked. Detaljplanen läggs i prioriteringsgrupp 2, vilket innebär att planarbetet kan startas 
om 3–5 år. Detaljplanen beräknas tidigast kunna antas 2024. Plankostnadsavtal ska tecknas 
innan planarbetet kan startas. Fastighetsägaren kan komma att belastas med kostnader för 
ökad dimensionering av ledningsnät samt förbättrade trafiklösningar i området som krävs för 
denna utbyggnad. Detta utreds av förvaltningen i en separat utredning för västra Stora Höga 
innan ytterligare planarbete kan påbörjas i området och i ett senare skede även i kommande 
detaljplanering. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.  
 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.  
 
Göder Bergermo (L) föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Bärby 
1:4. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göder Bergermos (L) 
förslag.  
 
Beslut skickas till 
Arne-olsson@telia.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 39 Dnr: KS 2021/189 
 
Remiss från Vattenmyndigheten samråd om vattenförvaltningen 
2021-2027 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande till Vattenmyndigheten angående samrådsmaterial 
till förvaltningsplan för vatten 2021-2027 med tillägget att påtala vikten av att prioritera 
minskat användande av dricksvatten då det leder till mindre spillvatten samt att vattentäkter 
inte belastas lika hårt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten ansvarar för genomförandet av EU:s vattendirektiv som syftar till en god 
förvaltning av våra vatten och kustvatten. Den reviderade förvaltningsplanen är ute på remiss 
och omfattar även kommunerna. Vattenmyndigheten beslutar om antagande i december 2021. 
Med stöd av åtgärdsprogrammet ska sjöar, vattendrag och kustvatten uppnå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2027. I remissen konstateras att åtgärdstakten 
behöver öka och att det behövs mer resurser och stödjande åtgärder för att det ska vara möjligt 
att uppfylla direktivet inom den kommande förvaltningscykeln fram till och med 2027. Någon 
möjlighet till förlängning av åtgärderna finns inte efter detta. 
 
Förvaltningens inställning i enkätsvaret/yttrandet är att behovet av rådgivning och utökat stöd 
som förenklar och finansierar arbetet. Kommunens vattenförekomster är i nuläget klassade 
med måttlig ekologisk status förutom de två grundvattenförekomsterna som redan uppfyller 
kvalitetskraven. Åtgärdsprogrammet omfattar sex juridiskt bindande administrativa åtgärder 
för kommunerna varav en är ny som innebär krav på förvaltningsövergripande 
vattenplanering samt möjliga, icke bindande fysiska åtgärder som behövs för att nå 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga 1, Svarsenkät - Yttrande till Vattenmyndigheten 
Bilaga 2, Sammanställning över kommunens vattenförekomster 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att kommunstyrelsen i sitt remissvar ska påtala vikten av att 
prioritera minskat användande av dricksvatten då det leder till mindre spillvatten samt att 
vattentäkter inte belastas lika hårt.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Wouter Fortgens (M) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se
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Victoria Lind Magnusson Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Vattenmyndighetens samråd över vattenförvaltningen 2021–2027 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande till Vattenmyndigheten angående samrådsmaterial 
till förvaltningsplan för vatten 2021-2027.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten ansvarar för genomförandet av EU:s vattendirektiv som syftar till en god 
förvaltning av våra vatten och kustvatten. Den reviderade förvaltningsplanen är ute på remiss 
och omfattar även kommunerna. Vattenmyndigheten beslutar om antagande i december 2021. 
Med stöd av åtgärdsprogrammet ska sjöar, vattendrag och kustvatten uppnå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2027. I remissen konstateras att åtgärdstakten 
behöver öka och att det behövs mer resurser och stödjande åtgärder för att det ska vara möjligt 
att uppfylla direktivet inom den kommande förvaltningscykeln fram till och med 2027. Någon 
möjlighet till förlängning av åtgärderna finns inte efter detta. 
 
Förvaltningens inställning i enkätsvaret/yttrandet är att behovet av rådgivning och utökat stöd 
som förenklar och finansierar arbetet. Kommunens vattenförekomster är i nuläget klassade 
med måttlig ekologisk status förutom de två grundvattenförekomsterna som redan uppfyller 
kvalitetskraven. Åtgärdsprogrammet omfattar sex juridiskt bindande administrativa åtgärder 
för kommunerna varav en är ny som innebär krav på förvaltningsövergripande 
vattenplanering samt möjliga, icke bindande fysiska åtgärder som behövs för att nå 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Beskrivning av ärendet 
Vattenmyndigheten har skickat ut ett förslag till reviderad förvaltningsplan vilken beskriver 
tillämpningen av hur EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) ska uppfyllas. Vattenmyndigheten har 
uppdraget av Sveriges regering att se till att den svenska vattenlagstiftningen införs och att 
vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. 
Vattenmyndigheten redogör i remissen för hur distriktets vatten behöver förvaltas under den 
kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta. Verktygen för att bedriva arbetet är 
förvaltningsplanen, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Kommunens synpunkter på 
remissen finns i svarsenkäten i bilaga 1. Kommunens vattenförekomster, påverkanskällor och 
förslag till åtgärder är sammanställda i bilaga 2.   
 

211



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/189
2021-02-22

 
Åtgärdsprogrammet  
Åtgärdsprogrammet är en viktig del av ett bredare arbete med vattenfrågor i Sverige. Det är 
indelat i administrativa åtgärder och möjliga åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. 
Åtgärdsprogrammet kan bidra till att: 

 miljökvalitetsnormerna för havsmiljön kan följas (HVMFS 2012:18).   
 underlätta för dricksvattenproducenter genom bättre råvattenkvalitet (SLVFS 

2001:30). 
 göra samhället mer robust för klimatförändringarnas effekter.  
 nå Sveriges miljökvalitetsmål och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 

2030. 
 
Administrativa åtgärder 
Åtgärdsprogrammets administrativa åtgärder riktade till kommunerna är sex stycken. Av 
dessa åtgärder är åtgärd 1, en ny åtgärd för 2021-2027. De övriga återfinns i det tidigare 
åtgärdsprogrammet för 2016-2021. De administrativa åtgärderna är: 
 

1. Vattenplanering, förvaltningsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån 
avrinningsperspektiv med fokus på åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna 
ska kunna följas. Åtgärden ska vara införd senast två år efter att åtgärdsprogrammet är 
fastställt och uppdateras kontinuerligt.  

2. Miljötillsyn, prioriterad tillsyn ur ett avrinningsperspektiv av miljöfarliga 
verksamheter, förorenade områden, jordbruk och annan verksamhet som har betydelse 
där miljökvalitetsnormen inom ett avrinningsområde riskerar att inte kunna följas.  

3. Dricksvattenskydd, inrättande och revidering av föreskrifter inom 
vattenskyddsområden, kommunal tillsyn och samordning med Länsstyrelsen och 
regional vattenförsörjningsplan.  

4. Fysisk planering, kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra 
översikts- och detaljplanering, samt prövning och tillsyn enligt plan och bygglag 
(2010:900) (PBL), på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten 
kan följas. Bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i 
översiktsplanen. 

5. VA-plan, kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. 

6. Dioxiner från småskalig förbränning, kommunerna ska verka för att minska utsläppen 
av dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig förbränning. 

 
Förslag till fysiska åtgärder för att uppfylla God ekologisk status 
Åtgärderna som presenteras för varje vattenförekomst i VISS, Vatten Informations System 
Sverige, är kvarstående åtgärder från tidigare åtgärdsprogram 2016-2021. Dessa är möjliga 
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åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna men är inte juridiskt bindande vilket innebär att 
det kan finnas andra alternativa lösningar för att nå miljökvalitetsnormerna. 
Vattenförekomsterna inom Stenungsunds kommun är 20 stycken. Av dessa är två 
grundvattenförekomster som uppfyller miljökvalitetsnormerna. De återstående, Stora 
Hällungen, vattendragen och kustvattnen med fjordarna, ska uppnå god ekologisk status. 
Samtliga är i nuläget klassade med måttlig ekologisk status. Åtgärderna som presenteras 
omfattar bland annat enskilda, verksamhetsutövare, länsstyrelsen och kommunen. Åtgärder 
som leder till att uppnå God ekologisk status omfattar bland annat förbättrad 
dagvattenhantering, att minska påverkan från små avlopp, efterbehandling av miljögifter på 
identifierade platser samt att möjliggöra uppströms och nedströmspassager där det finns 
barriärer i form av till exempel dammar och felanlagda vägtrummor som utgör 
vandringshinder för fisk och andra organismer. Kommunens vattenförekomster med 
påverkanskällor och förslag till åtgärder är sammanställda i bilaga 2.    
 
Vattnets värde 
Vattnet är en ovärderlig resurs som vi alla är beroende av. En tryggad vattenförsörjning och 
god tillgång på rent dricksvatten är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och 
näringar, exempelvis turismen vilken är beroende av ekosystemtjänsterna som vatten av god 
kvalitet ger, såsom bad och fiske. Åtgärderna inom vattenförvaltningen inverkar även på 
havsmiljön som är starkt beroende av att inlandsvattnen uppfyller god ekologisk status. Det är 
också en förutsättning för anpassning till ett förändrat klimat och bevarande av livsmiljöer och 
arter. 
 
Kommunens inställning 
Kommunens inställning i remissyttrandet är att det behöver finnas utrymme för statlig 
finansiering av kommunens åtgärdsarbete som inte ingår i det kommunala uppdraget för 
fysisk planering eller kan finansieras genom tillsynsavgifter. Det finns behov av utökat stöd 
från länsstyrelsen som förenklar arbetet med åtgärder i form av minskad byråkrati vid 
bidragsansökningar, vägledningar anpassat till den lokala nivån vid tillsyn och tillämpningen 
av miljökvalitetsnormer vid  prövningar om tillstånd samt i samråd vid fysisk planering. 
Tydliga riktlinjer behövs också med krav på vattenkvalitet vid utsläpp av dagvatten eller renat 
processvatten till en recipient i förhållande till miljökvalitetsnormen och ett helhetsperspektiv 
för vattenförekomsten. Kommunens synpunkter på remissförslaget återfinns i svarsenkäten, se 
bilaga 1. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den ekonomiska analysen i remissen visar på stora kostnader för genomförandet. Av remissen 
framgår att det ekonomiska värdet av åtgärderna är svåra att beskriva. Istället lyfts vattnets 
värde för samhället som en del av motiveringen i åtgärdsprogrammet. Finansieringen för 
vattenvårdande åtgärder genom bland annat stöd för LOVA-projekt förväntas öka i framtiden.  
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En stor del av kommunernas kostnader härleds till övergripande planering och 
dagvattenhantering, jämför administrativ åtgärd 1. Det kan antas att dessa kostnader inte 
ryms fullt ut inom den nuvarande ramen för den kommunala planeringen. Den här typen av 
planering kan behöva samordnas utifrån ett regionalt perspektiv med gemensamma resurser 
och regionplaner samt statliga medel. De övriga administrativa åtgärderna kan ses som en del 
i den befintliga arbetsprocessen inom ramen för fysisk planering och planeringen av 
miljötillsynen.  
 
Kommunernas miljötillsyn behöver utvecklas från att vara händelsestyrd till med strategiskt 
planerad. För att det ska bli möjligt behövs mer resurser till kommunernas tillsyn. I de fall 
kommunerna saknar tillstånd som verksamhetsutövare för sitt vattenuttag kommer 
tillståndsprövningen innebära en kostnad för kommunerna. Beroende på typ av fysiska 
åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsterna kan de delvis genomföras 
med stöd av statliga medel såsom LOVA-projekt eller andra tillgängliga statliga medel.    
 
Barnkonsekvensanalys 
Tryggad tillgång på rent dricksvatten och i tillräcklig mängd är särskilt viktigt för barn som är 
en känsligare grupp och beroende av vuxna för att få sina behov tillgodosedda. Arbetet med 
att nå miljökvalitetsnormerna i kommunens vattenförekomster bidrar till ökade kvalitéer och 
upplevelser i naturen och blir en värdefull tillgång för barnens närmiljö vid till exempel bad 
och fiske. Arbetet med planering för hushållning med vattnet som resurs och fysiska åtgärder 
bidrar till att trygga tillgången på den framtida vattenresursen för kommande generationers 
barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Vattendirektivet är införlivat i svensk dricksvattenlagstiftning. Miljökvalitetsnormerna som 
ska uppfyllas är framtagna och motiverade utifrån krav enligt bland annat 
dricksvattenföreskrifterna samt Natura 2000 habitatdirektivet och fågeldirektivet.  
Åtgärdsprogrammet innehåller en administrativ del som är juridiskt bindande enligt 
miljöbalken och plan och bygglagen (PBL). Kommunen har ansvaret för den fysiska 
planeringen enligt PBL och att tillgodose att kommunens resurser förvaltas och används på ett 
hållbart sätt. Kommunen har även ansvaret enligt miljöbalken för att tillsynen av 
miljöstörande verksamheter planeras och utförs på ett sätt som ger nytta. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga 1, Svarsenkät - Yttrande till Vattenmyndigheten 
Bilaga 2, Sammanställning över kommunens vattenförekomster 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
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Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se
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1 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

 
Tack för att du lämnar synpunkter på  
vattenmyndigheternas samrådsmaterial!  
 

 

 

 

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och delförvaltningsplan 
med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.  

Tillsammans värnar vi vattnets värden 
Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan 
organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in 
synpunkterna på samrådsmaterialet via webbenkäten. Genom att du använder webbenkäten underlättar du 
hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten. 
Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad  

Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.  

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt:  
 Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
 Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
1. Frågor om förslag till förvaltningsplan  
2. Frågor om förslag till åtgärdsprogram  
3. Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer  
4. Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist  
5. Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet  
6. Fråga om miljökonsekvensbeskrivning  
7. Övriga synpunkter  

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan 
du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VISS. 

Instruktioner  
Du kan lämna synpunkter på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor för att 
kunna skicka in svar. Välj ut de delar som du eller din organisation är berörda av. Som ett stöd för att 
underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i detta Word-dokument. Ett tips är 
att arbeta i Word-dokumentet och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. På 
www.vattenmyndigheterna.se/samrad hittar ni webbenkäten, adresser samt allt samrådsmaterial. 

För kännedom så visar denna Word-enkät samtliga frågor för samtliga vattendistrikt. I webbenkäten kommer 
endast de frågor visas som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svara för. 

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter och handlingar som kommer in till vattenmyndigheterna 
finns på vattenmyndigheternas webbplats (länk).  
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
 

Ange vilken typ av organisation du representerar: * 

 Kommun  
 Länsstyrelse 
 Central myndighet 
 Vattenorganisation (vattenråd/vattenvårdsförbund) 
 Region 
 Intresseorganisation 
 Branschorganisation 
 Företag 
 Privatperson 
 Övriga 

 

Ange typ av övrig organisation: Kommun 

Namn på organisation: Stenungsunds kommun 

Kontaktperson: Victoria Lind Magnusson 

E-post: victoria.lind.magnusson@stenungsund.se 
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Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
 

 

 

Sveriges fem vattendistrikt. 

 

 

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller * 

Bottenvikens vattendistrikt 

Bottenhavets vattendistrikt 

Norra Östersjöns vattendistrikt 

Södra Östersjöns vattendistrikt 

Västerhavets vattendistrikt 

 

 

 

218



4 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik. 

1.1 Synpunkter på kapitel 1 – Inledning: 
 
Kommunen instämmer i att finansieringen av åtgärderna behöver lösas från en statlig 
nivå då frivilliga åtaganden antagligen inte kommer att räcka för att kunna genomföra 
åtgärderna i tid. Det behövs ett tydligare ekonomiskt och organisatoriskt stöd till 
kommunerna för att genomförandet ska bli verkligt.  
Synergier mellan åtgärder i klimatarbetet och åtgärder inom vattenförvaltningen såsom 
vattenuppehållande åtgärder och våtmarksrestaurering är viktiga att lyfta fram och belysa 
liksom sammanhanget och vikten av grön infrastrukturplanering.  
 

1.2 Synpunkter på kapitel 2 – Beskrivning av vattendistriktet: 
- 

1.3 Synpunkter på kapitel 3 – Tillstånd och påverkan i vattendistriktet: 
- 

1.4 Synpunkter på kapitel 4 – Miljöövervakning: 

Kommunen instämmer i att mer övervakning behövs där det saknas underlag för att få 
säkrare bedömningar av statusklassningarna. Ett tydligt ansvar för genomförandet av 
undersökningarna behöver också finnas.  
 
För att bidra till fler lokala åtgärder finns eventuellt behov av mer undersökningar om 
orsakerna och sambanden mellan förändrad morfologi på havsbottnar vid eller nära 
grunda havsområden och stranderosion i kustzonen. Till exempel forskning eller andra 
studier som leder till kunskap om hur grunda strandområden påverkas av lokala 
muddermassor och fartygstransporter. 
 

1.5 Synpunkter på kapitel 5 – Vatten i ett förändrat klimat: 

Kommunen instämmer i vikten av att arbetet med vattenförvaltningen och 
klimatanpassningsåtgärder integreras. Det är dock viktigt att möjligheten till praktiska 
åtgärder inte hindras eller fördröjs av ett sådant arbete. Texten i avsnittet kan 
kompletteras med en beskrivning av spridningen av miljögifter från förorenade områden i 
ett förändrat klimat.  
 

1.6 Synpunkter på kapitel 6 – Ekonomisk analys av vattenanvändning och vattentjänster: 

 -  
1.7 Synpunkter på kapitel 7 – Miljökvalitetsnormer för vatten: 

Bra med fler exempel på ärenden där det finns beslut om avsteg från 
försämringsförbudet. 
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I avsnittet om mindre stränga krav och exemplet att det inte är aktuellt att lägga 
ytterligare åtgärdskrav inom vattenförvaltningen för industrier eller annan verksamhet 
som uppfyller bästa möjliga teknik, kan det förtydligas i avslutningen på stycket att det 
syftar på krav för vattenförekomsten. Det förtydligas senare i 7.4.  
 

1.8 Synpunkter på kapitel 8 – Sammanfattning av åtgärdsprogrammet: 

Kommunen håller med om att en långsiktig finansiering är nödvändig för genomförandet.  
Tillsynsvägledning och samråd med länsstyrelsen om vilken typ av tillsyn som ska 
prioriteras inom ett avrinningsområde är viktigt att utveckla och en resursfråga som 
behöver lyftas. Tillsyn som inte kan finansieras med stöd av avgifter och dialogarbetet 
som kan krävas, behöver extra finansiellt stöd för att bli verkliga i kommunerna. 
 
Åtgärdsarbetet kan även drivas och samordnas utifrån ett regionalt samarbete där 
kommunerna har likartade åtgärder som ska genomföras. Det borde bli mer 
resurseffektivt framför att varje enskild kommun arbetar fram egna handlingsplaner inom 
åtgärdsprogrammet.   
 
Mer kunskap behöver föras ut om hur viktiga åtgärderna är och sambandet mellan 
åtgärderna i vattendragen och betydelsen för kustvattnen. 

 

1.9 Synpunkter på kapitel 9 – Delaktighet i arbetet med vattenförvaltning: 

- 

1.10 Synpunkter på kapitel 10 – Vattenförvaltning 2021–2027: 

Det finns ett stort behov av Boverkets vägledning om hur miljökvalitetsnormerna kan 
beaktas och tillämpas i den fysiska planeringen. 
  

1.11 Sammanfattar förvaltningsplanen vattenförvaltningsarbetet på ett bra sätt? 

 

1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan: 

Samrådsmaterialet har varit tillgängligt på flera sätt och samrådsmötena var informativa. 
Materialet är väldigt omfattande och har krävt mycket tid att gå igenom och att svara på. 
Eventuellt hade det varit effektivt att tydligt markera vilka ändringar som tagits fram sedan 
förra remissarbetet. 
 
En generell synpunkt är att förvaltningsplanen tar upp delar som behöver utvecklas och 
förbättras inom genomförandet. Det som kan förtydligas är om dessa 
förbättringsområden är inom vattenmyndighetens rådighet att ta hand om och lyfta till 
regeringen för att få fart på åtgärdsarbetet eller om det mer har karaktären av ett 
konstaterande.  
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En beskrivning av Vattenmyndighetens möjlighet att påverka beslut eller tydliggöra 
processen i olika typer av prövningsärenden (enligt miljöbalken och PBL) som kan 
påverka miljökvalitetsnormerna för en hel vattenförekomst önskas. 
 
Länsstyrelsens stöd och samordning behövs i den fysiska planeringen och 
detaljplanearbetet för att uppnå en god och jämn kvalitet i arbetet med genomförandet av 
åtgärdsprogrammet, inte minst i frågor som berör mellankommunala vattenförekomster. 
 
Det är svårt att se om vi kommer att nå målen även om vi strävare efter dem. Det är 
oklart om kommunerna kommer att ha resurser till att arbeta med genomförandet och om 
miljökvalitetsnormerna kommer att klaras i tid vilket är beroende av flera aktörer. 

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
 

Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner 

Här finns möjlighet att lämna förslag till förbättringar, förändringar kring respektive åtgärd riktad till 
myndigheter och kommuner. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, 
men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation 
känner er berörda av. 

De synpunkter som lämnas blir en del i den fortsatta dialogen med kommuner och myndigheter. Vi 
önskar särskilt att länsstyrelser, kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommenterar 
på åtgärder om vägledning (tillsyn och rådgivning), inom de områden som är relevanta för sin 
myndighet. 

2.1 Motsvarar åtgärden behovet? 

Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre 
svarsalternativ och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet. 

Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som 
behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 

Motivering: Motivera svaret när åtgärden inte motsvarar behovet (10 000 tecken) 

Åtgärderna är: 

1. Alla åtgärdsmyndigheter 1 
2. Alla åtgärdsmyndigheter 2 
3. Boverket 1,  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden: 

Vi efterfrågar verktyg och samordnade lagar att ställa krav i detaljplaner på rening av 
dagvatten från kvartersmark. Det behövs tydligare krav i detaljplan och efterföljande bygglov 
där dagvattenåtgärder som behövs för att uppnå MKN går att följa upp. Det är även viktigt att 
dagvattenåtgärdernas funktion säkerställs över tid. 
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Förtydligande och vägledning behövs om hur gamla planer kan hanteras där 
dagvattenutredningarna inte är av den klass som de är nu, där dagvattenutredningarna är 
undermåliga och inte kopplar till dagens krav på miljökvalitetsnormer.  

4. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1  
5. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2  
6. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3  
7. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4  
8. Havs- och vattenmyndigheten 1 

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden: 

Angående små avlopp finns ett GIS-stöd som Länsstyrelsen har utvecklat. Det har dock inte 
blivit så användbart som man kunde önska. Här har man inte tagit med lokala förutsättningar 
i tillräcklig utsträckning. Ofta får man svaret att det enskilda avloppet inte kommer att ha 
någon påverkan på vattendrag/hav, samtidigt som de anger att ytvattnet har god ekologisk 
status, fast det inte har det. Det gör mer skada än nytta, då fastighetsägare som försöker 
använda det inte kan förstå varför de tolkar resultatet på ett annat sätt än vad vi 
miljöhandläggare gör. 

9. Havs- och vattenmyndigheten 2 
10. Havs- och vattenmyndigheten 3 
11. Havs- och vattenmyndigheten 4 
12. Havs- och vattenmyndigheten 5 
13. Havs- och vattenmyndigheten 6 
14. Havs- och vattenmyndigheten 7 
15. Havs- och vattenmyndigheten 8 
16. Havs- och vattenmyndigheten 9 
17. Jordbruksverket 1  
18. Jordbruksverket 2  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 

Här beskrivs att Jordbruksverket ska kompetensutveckla, det dock oklart för vem, vad och 
hur. Ett förslag är att det finns en samordning mellan myndigheterna så att kommunens 
tillsyn även blir informerade om rådgivning/vägledning som ges till verksamhetsutövarna. 
Med samma utgångspunkt i informationen finns större förutsättningar för att budskapen inte 
blir olika från respektive myndighetsutövare.  

Vid rådgivning och information till lantbruks- och växtodlingsföretag är det viktigt att tänka på 
att olika storlekar på verksamheterna kan behöva olika typ av vägledning. Viktigt att 
vägledningar och informationen även är anpassade för mindre verksamheter än de som är 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken.  

19. Jordbruksverket 3  
20. Jordbruksverket 4  
21. Jordbruksverket 5  
22. Jordbruksverket 6  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  
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Vägledning om täckdikning som leder till minskade utsläpp önskas. Täckdiken leder snabbt 
ut övergödande ämnen, rakt ut i sjöar, vattendrag och hav och saknar för det mesta rening. 

23. Kammarkollegiet 1  
24. Kemikalieinspektionen 1  
25. Läkemedelsverket 1  
26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1  
27. Naturvårdsverket 1  
28. Naturvårdsverket 2  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Vägledning behöver finnas som är anpassad även för mindre verksamheter och den 
kommunala tillsynen. Ofta är vägledningarna riktade för större anläggningar där kommunen 
inte är tillsynsmyndighet. För mindre verksamheter under anmälningsnivån så kallade U-
anläggningar, är det oftast endast kap 2 i MB som finns som stöd. Det behövs en utveckling 
av vägledningar som stöder ett arbetssätt i tillsynen utifrån kap 2 i miljöbalken så att tillsyn 
även kan bedrivas på små verksamheter som tillsammans har en stor påverkan.  

Vägledning önskas som tydliggör spridningsvägarna för TBT. 

Vägledning önskas som tydliggör om dagvattenavledning till vattenförekomst är 
anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt.  

29. Naturvårdsverket 3 

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Önskar vägledning som även tydliggör spridningsvägarna för TBT.  

30. Naturvårdsverket 4  
31. Naturvårdsverket 5  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Det finns ett gap i regleringen av förbränningsanläggningar mellan medelstora 
förbränningsanläggningar och de små som regleras med ecodesigndirektivet. Vägledning 
önskas för tillsynen av de verksamheter som storleksmässigt faller mellan de båda 
lagstiftningarna.   

Naturvårdsverket 6  

32. Naturvårdsverket 7 

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Förtydligande av lagstiftningen för dagvatten behövs. Förtydligande önskas av vad som 
menas med att det saknas åtgärder för kommuner att verka för ett uppströmsarbete. Lämna 
förslag till hur ett sådant arbete kan organiseras och vilka funktioner som bör ses som 
ansvariga.  

Naturvårdsverket 8  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  
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Ett förslag är att utvidga frågan till att utöver förorenad jord på deponi även omfatta avfall för 
anläggningsändmål och avfallsanläggningar. 

33. Naturvårdsverket 9  
34. Skogsstyrelsen 1  
35. Skogsstyrelsen 2  
36. Skogsstyrelsen 3  
37. Statens geotekniska institut 1  
38. Sveriges geologiska undersökning 1  
39. Trafikverket 1  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Det står ”åtgärden ska genomföras i samverkan med Lst och andra central myndigheter”. 
Viktigt att även lyfta fram att samråd även behöver ske med kommunerna I det fall 
kommunen är tillsynsmyndighet för tex vägdagvatten. Alternativt behövs ett förtydligande av 
tillsynsansvaret för Trafikverkets vatten. För den delen som handlar om dagvattenutsläppen 
uppfattas genomförandet som vagt formulerat. Det behöver bli skarpare, annars finns en risk 
att det inte kommer bli genomfört. 

40. Länsstyrelserna 1  
41. Länsstyrelserna 2 
42. Länsstyrelserna 3  
43. Länsstyrelserna 4  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Angående små avlopp finns det ett GIS-stöd som Länsstyrelsen har utvecklat. Det har dock 
inte blivit så användbart som man kunde önska. Här har man inte tagit med lokala 
förutsättningar i tillräcklig utsträckning. Ofta får man svaret att det enskilda avloppet inte 
kommer att ha någon påverkan på vattendrag/hav, samtidigt som de anger att ytvattnet har 
god ekologisk status, fast det inte har det. Det gör mer skada än nytta, då fastighetsägare 
som försöker använda det inte kan förstå varför de tolkar resultatet på ett annat sätt än vad vi 
miljöhandläggare gör.  

Resurserna till miljötillsynen är begränsade och det finns inte alltid möjlighet att ta höjd för 
händelsestyrd tillsyn. Det kan riskera att ta resurser i anspråk från behovet av strategiskt 
styrd tillsyn. Den här typen av tillsyn inom vattenförvaltningen kan med fördel stödjas och 
samordnas av nationella myndigheter eller länsstyrelsen med öronmärkt statlig finansiering i 
projektform som också kommer kommunerna till del. Det ökar möjligheten till att föra ut 
information och ge tillsynsvägledning på ett samlat sätt som också ger fördelar genom 
likartade bedömningar för hela länet och den enskilde eller verksamheten som kraven riktas 
mot eller utifrån vad som är nödvändigt för vattenförekomstens förutsättningar att nå 
miljökvalitetsnormen. Jämför med hur Kemikalieinspektionen samordnar och bedriver riktad 
projekttillsyn tillsammans med kommunerna. 

Samråd och vägledning behövs med länsstyrelsen för att prioritera vilka vattenförekomster 
som ska åtgärdas i första hand inom kommunens uppdrag, utifrån fokus på påverkanskälla 
och var det ger mest nytta så det kan inarbetas i kommunens verksamhetsplan. Utökade 
samråd med länsstyrelsen om behovsutredning och tillsynsplan kan vara ett möjligt 
utvecklingsområde likaväl som att Vattenmyndigheten begär in en återrapportering av 
genomförda åtgärder.  
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Det borde finnas ”blå tråd” mellan myndighetens (länsstyrelsens och vattenmyndighetens) 
uppföljning av tillsynsplaner med fokus på åtgärder inom vattenförvaltningen och 
återrapporteringen till Vattenmyndigheten av åtgärder. 

Dagvatten inklusive vägdagvatten är en del som inte beskrivs här, men som skulle vara 
viktigt att få med. 

44. Länsstyrelserna 5  
45. Länsstyrelserna 6  
46. Länsstyrelserna 7  
47. Länsstyrelserna 8  
48. Länsstyrelserna 9  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Kommunernas arbete med åtgärder och ansökningar om LOVA bidrag behöver förenklas. 
Länsstyrelsernas krav från olika delar av organisationen är i vissa fall inte samordnade utan 
kan vara kontraproduktiva och leder till extremt krångliga processer för kommunen. Det kan 
upplevas från kommunens sida som att det saknas en förankring till den lokala verkligheten 
vilken kommunen har att förhålla sig till. Det som ska hjälpa i form av finansiering kan istället 
stjälpa eller ge onödigt mycket merarbete för kommunen. 

LOVA projekten bör även öppna för möjligheten att söka bidrag för sanering av förorenade 
områden kopplat till havsmiljön och klimatåtgärder.  

49. Länsstyrelserna 10  
50. Länsstyrelserna 11  
51. Länsstyrelserna 12 
52. Regionerna 1  
53. Kommunerna 1 

Nej viktiga delar saknas i åtgärden.  

Det behöver framgå tydligare hur detta ska finansieras eller om det mer är en beskrivning av 
en arbetsprocess eller ett arbetssätt som ingår i det uppdrag kommunen redan har för den 
fysiska planeringen och tillsynsplaneringen. 

54. Kommunerna 2,   

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Det behövs mer vägledning och utbildning till kommunerna i bedömningen och tolkningen av 
MKN riktad till såväl planerare som bygglovsinspektörer och miljöinspektörer avseende vilka 
vatten som inte uppnår önskad status och vad för källor/ämnen det beror på.  

Det står att kommunerna ska ställa de krav som behövs i prövning. Det behövs mer stöd i 
prövningen och en hjälp skulle vara framtagna riktvärden för dagvattenkvalitet som är 
tillämpbara per avrinningsområde och vattenförekomst.  

Förtydliga hur och vem som ställer kraven i uppströmsarbete gällande avloppsreningsverk 
och ledningsnät. 
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Tillsynen och kraven om skyddsåtgärder från biocidfärger vid användning på fritidsbåtar är 
svåra att tillämpa. Det är pedagogiskt svårt för kommunernas miljöinspektörer att jobba med 
färgerna som är biocider men ändå tillåtna. 

Mer kunskap behövs om spridningsvägarna för bland annat TBT för kunna jobba med att 
förhindra ytterligare spridning. Det framgår tex inte alls hur stor föroreningsspridningen är 
från båtar som ligger vid bryggor och småbåtshamnar.  

Ökad kunskap om spridningen från större hamnar med handelssjöfart och varv behövs och 
hur fartygstrafiken i farlederna bidrar till föroreningssituationen i sedimenten? 

Flertalet av de verksamheter som ingår i kommunens tillsyn omfattas inte av 
egenkontrollförordningen. Det är viktigt att ha med i tanken att det inte alltid finns ett 
kontrollprogram att följa upp. 

Procenttecken efter 9 saknas i texten som beskriver anläggningar där reningen är okänd (av 
700 000 små avlopp och att 26 % bara har slamavskiljning.) 

55. Kommunerna 3  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 

Frågor som behöver besvaras är om kommunerna ska anordna dricksvattenskydd för 
enskilda vattentäkter? Vem ansvarar för att starta processen för enskilda vattentäkter? 

56. Kommunerna 4  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Förtydligande önskas om vem i kommunen som ansvarar för tillsynen att det byggs enligt 
plan. Ekosystemtjänster och vikten av grön infrastruktur saknas i motiveringen till den fysiska 
planeringen. Begreppet ”så långt som möjligt” ger utrymme för subjektiva bedömningar och 
borde vara mer precist. Även begreppet ”kontinuerligt” borde utvecklas, huruvida det ska ske 
samverkan med Boverket varje år eller vartannat år eller till exempel i samband med 
översiktsplaneprocessen. Här behövs generellt mer riktlinjer och förslag till tillämpningar från 
Boverket hur en sådan planering kan gå till. Hur ska till exempel kommunen visa hur den 
fysiska planeringen påverkar miljökvalitetsnormerna. Det är också svårt att bedöma och 
förhålla sig till vilka kostnader detta medför. 

57. Kommunerna 5  

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  

Viktigt att dagvatten ingår i VA-plan. Ta med föroreningen som uppstår i marken vid 
infiltration av dagvatten. Behöver förtydligas vem som är ansvarig för den och hur den ska 
hanteras. 

Det saknas stöd för att ställa krav på rening av dagvatten inom kvartersmark i detaljplaner. 
Riktlinjer för hur detta kan regleras i plankartan saknas eller skulle behöva utvecklas.  

Riktvärden för utsläpp av dagvatten till recipient och vattenförekomst i förhållande till 
miljökvalitetskrav vore önskvärt och till hjälp i den fysiska planeringen och framtagandet av 
detaljplaner. 

Det vore önskvärt med en tydlig tillsynsorganisation för uppföljningen av fungerande 
dagvattendammar inom detaljplaner, kopplat till plankartan under tiden som detaljplanen 
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genomförs och efter att planen är genomförd. Vägledning från Boverket önskas i samverkan 
med vägledande myndigheter för miljötillsynen. 

Det står i åtgärdsrutan att samverkan ska göras med Länsstyrelsen. Förtydliga vem inom 
kommunen som ska samverka med länsstyrelsen och om vad, i det fall det gäller tillsyn enligt 
PBL och tillsyn enligt miljöbalken. Förtydliga tillsynsansvaret för dagvattenfrågorna utifrån 
respektive lagstiftningar.  

58. Kommunerna 6 

 

2.2 Övriga synpunkter på åtgärder: 

Det behövs en tydlighet i hur det kommunala ansvaret för fysisk planering, VA-planeringen 
och miljötillsyn kan bedrivas och vikten av samordning för att få ett arbete som syftar till att 
nå miljökvalitetsnormerna. Det finns en risk att motsatta intressen och samhällsintressen kan 
göra det svårare för kommunen att driva ett genomförande. Kommunernas arbete i 
samhällsbyggnaden behöver samtidigt förenklade arbetssätt och processer. Det vore 
olyckligt om förbättringsåtgärder samtidigt skulle försvåras av ett försämringsförbud utan att 
det är vägt mot samhällsnyttan.    

 

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3. 
 
2.3 Synpunkter på avsnitt 3.1 – Sammanfattning av analysen: 

-  
2.4 Synpunkter på avsnitt 3.2 – Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Detta avsnitt kan eventuellt kompletteras med beskrivningar av måluppfyllelse 
beträffande de nationella miljömålen och Agenda 2030 målen.  

 

2.5 Synpunkter på avsnitt 3.3 – Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet: 

-  
2.6 Synpunkter på avsnitt 3.4 – Fördelning av kostnader per aktör: 

-  

2.7 Synpunkter på avsnitt 3.5 – Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder: 

- 
2.8 Synpunkter på avsnitt 3.6 – Osäkerhets- och känslighetsanalys: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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2.9 Synpunkter på avsnitt 3.7 – Slutsatser: 

Kommunen delar slutsatsen att dagens finansiering av åtgärder inte räcker till. Enbart 
ökat stöd till statliga myndigheter kommer inte att räcka för att uppnå direktivet.    

- 

2.10 Lämna dina synpunkter på konsekvensanalysen: 

-   
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3. Föreskrift om miljökvalitetsnormer 
Denna del innehåller frågorna 3.1 – 3.3 och rör föreskriften om miljökvalitetsnormer (MKN). 

3.1 Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS? 

Det behövs förenklingar av informationen för ovana användare.  

3.1 a Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i arbetet som 
åtgärdsmyndighet? 

Underlaget är omfattande och inte helt lätt att förstå om man är ny användare. Det är inte 
självinstruerande på ett enkelt sätt. Det borde finnas en introduktionsutbildning för 
användare av VISS och utbildning om tillämpningen vattendirektivet och hur åtgärderna 
kan integreras i tillsynsarbetet samt tillämpas i prövningsärenden.  

 

3.1 b Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i miljöprövningar? 

Det går att hänvisa till normerna men det är inte detsamma som att kunna bedöma om ett 
utsläpp till en recipient kommer påverka möjligheten att uppnå normerna eller inte.  
Det är inte heller enkelt att tolka utredningar om till exempel dagvattenrening och 
dagvattenkvalitet som visar om normen kommer att klaras eller inte. I sammanhanget 
behövs också en bedömning av recipienten i sin helhet och vilka övriga källor som 
påverkar. För ett påverkat vattendrag som inte uppfyller MKN borde det i princip vara 
förbud på att släppa ut förorenat dagvatten/renat processvatten men det är inte så 
verkligheten ser ut i den fysiska planeringen/detaljplaner och vid nyetablering av 
verksamheter. Vägledningar om detta behövs. 
 

3.1 c Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS vid fysisk planering? 

Underlaget kan användas för att ställa krav på till exempel dagvattenutredningar och 
rening av dagvatten som leder till att MKN kan följas. Problemet är hur bedömningen av 
dagvattenutredningar ska tillämpas och att kunna ställa krav på efterföljande kontroll av 
dagvattenkvalitet och att dagvattenlösningarna håller över tid eller uppfyller reningskrav 
då det i princip saknas krav på dagvattenlösningars reningseffekt. I bästa fall kan man 
förespråka fördröjning av dagvatten och hoppas på att det har en renande effekt. Detta är 
ett miljöeffektområde där det behövs mer kunskap. Förebyggande åtgärder borde också 
kunna rymmas bland åtgärder och reglering i planbestämmelser såsom möjligheten att 
magasinera förorenat släckvatten vid brand eller där det annars finns risk för direkta 
utsläpp av olja eller kemikalier leder till föroreningar av dagvatten och dagvattenytor.  

 

3.2 Framgår det tydligt hur miljökvalitetsnormerna för vatten är satta? 

Ja 

3.3 Övergripande synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormer: 
 Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
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(10 000 tecken) 

4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
 
Här kan du lämna synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt 
sidan 3 i detta Word-dokument. 

 

4.1e Synpunkter på Västerhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Det är bra med ett förslag till delförvaltningsplan och viktigt att den integreras eller på 
annat sätt samordnas med kommunernas klimatanpassningsåtgärder. Vikten av att 
behålla mer vatten i landskapet kan inte nog understrykas. Det behöver genomsyra den 
fysiska planeringen både lokalt och regionalt. 
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16 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

5. Bilagor till samrådsmaterialet 
I frågorna 5.1 – 5.5 anger du dina synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 1–5.  

5.1 Synpunkter på Bilaga 1 – Ordlista: 
-  
5.2 Bilaga 2 – Administrativ information om vattendistrikten: 
- 
5.3 Bilaga 3 – Register över utsläpp och spill: 
-  
5.4 Bilaga 4 – Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen: 
-  
5.5e Bilaga 5e – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Västerhavets vattendistrikt: 
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

5. Bilagor till samrådsmaterialet 
På frågorna 5.6a – 5.10 anger du synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 6–10. Här kan du lämna 
synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt sidan 3 i detta 
Word-dokument. 

 

5.6a Bilaga 6a – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenvikens vattendistrikt:  
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.6b Bilaga 6b – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenhavets vattendistrikt:  

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.6c Bilaga 6c – Vattenförekomstindelning och typning i Norra Östersjöns vattendistrikt:  

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.6d Bilaga 6d – Vattenförekomstindelning och typning i Södra Östersjöns vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.6e Bilaga 6e – Vattenförekomstindelning och typning i Västerhavets vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

5.7a Bilaga 7a – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenvikens 
vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 
5.7b Bilaga 7b – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenhavets 

vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.7c Bilaga 7c – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.7d Bilaga 7d – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Södra Östersjöns 
vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.7e Bilaga 7e – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Västerhavets 

vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

5.8a Bilaga 8a – Övervakningsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2016–2021: 
 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.8b Bilaga 8b – Övervakningsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2016–2021: 
  

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.8c Bilaga 8c – Övervakningsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

 
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

5.8d Bilaga 8d – Övervakningsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.8e Bilaga 8e – Övervakningsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.9a Bilaga 9a – Samarbete över gränserna i Bottenvikens vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

5.9b Bilaga 9b – Samarbete över gränserna i Bottenhavets vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.9c Bilaga 9c – Samarbete över gränserna i Västerhavets vattendistrikt: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.10 Bilaga 10a – Joint Plan Torneälven: 

För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

5. Bilagor till samrådsmaterialet 
Här anger du synpunkter på bilagor som hör till åtgärdsprogram och föreskrift om 
miljökvalitetsnorm.  

5.11 Synpunkter på åtgärdsprogrammets bilaga 1: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.12 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 1–3: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

5.13 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 4: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

 

6. Miljökonsekvensbeskrivning av vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram 2021–2027  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på miljökonsekvensbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att ändras efter samrådet. Vattenmyndigheten kommer 
att ta hänsyn till synpunkter som kommit in vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram, 
förvaltningsplan och miljökonsekvensnormer. 

 

6.1 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen: 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

7. Övriga synpunkter  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, 
föreskriften om miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
bilagorna. 

 

7.1 Ger förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, bilagor och VISS dig den information du behöver 
för ditt arbete? 
Vad borde kompletteras? 

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 

 

 

7.2 Övriga synpunkter på samrådsmaterialet:  

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät 
 
(10 000 tecken) 
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Victoria Lind Magnusson 
Strategi Samordning 
20210301 

Vattenförekomster i Stenungsunds kommun enligt VISS, VattenInformationsSystemSverige 
Vattenförekomst-Status Miljökvalitetsnorm Påverkanstryck Påverkanskällor Åtgärder (möjliga för 

kommunen) 
Anråse å 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 2033 
tidsfrist till 2027 
- Stenungsundskusten. 

krav på gynnsam 
bevarandestatus, Natura 
2000 habitatdirektivet 

Försurning 
Övergödning 

 Jordbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

 Förbättrad 
dagvattenhantering- Jörlanda, 
Spekeröd, Stora Höga 

 Åtgärder för att minska 
påverkan från enskilda 
avlopp. 

 
Brattefors ån 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027 
- krav på gynnsam 

bevarandestatus, Natura 
2000 habitatdirektivet 

  Transport och 
infrastruktur  

 Atmosfärisk deposition 
 Barriärer genom slussar 

och dammar 
 Hydrologisk regim-

morfologiskt tillstånd 
jordbruk 

 Biotopvård i vattendrag 
 Ekologiskt funktionella 

kantzoner 
 Möjliggöra uppströms och 

nedströmspassage 
 

Bäck med Rödvattnet 
och Västersjön 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027 
- krav enligt 

dricksvattenföreskrifter 

  Jordbruk 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

 

Grössbyån 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027 Konnektiviteti 
Försurning 

 Atmosfärisk deposition 
 Barriärer genom 

dammar och slussar 

 Möjliggöra uppströms och 
nedströmspassage vid 
betongindustri, Grössbykvarn, 
damm vid utloppet av sjön 
Stora Hällungen 

Härgusserödsån 
 

God ekologisk status till 2027 Försurning 
Näringsämnen 

 Reningsverk  Möjliggöra uppströms och 
nedströmspassage, damm vid 
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Victoria Lind Magnusson 
Strategi Samordning 
20210301 

Måttlig ekologisk status Konnektivitet  Urban markanvändning 
Jordbruk 

 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

Barriärer genom 
dammar och slussar 

Härgusseröd, Stora 
Hällungen, damm vid utloppet 
av sjön 

Jörlandaån 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 2033 
tidsfrist till 2027,  
- Stenungsundskusten, 

krav på gynnsam 
bevarandestatus, Natura 
2000 habitatdirektivet 

Näringsämnen 
Svämplanets 
struktur och 
funktion i 
vattendrag 

 Jordbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

 Förbättrad 
dagvattenhantering genom 
tillsyn och planering- Aröd 
och Timmervik, Jörlanda 

 Våtmark för förbättrad 
dagvattenkvalitet 

 Minskad påverkan från små 
avlopp 
 

Labolbäcken 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027 Näringsämnen, 
Konnektivitetet, 
Svämplan 
Försurning 

 Jordbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

 

Lerån 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 2033   Jordbruk 
 Enskilda avlopp 

Atmosfärisk deposition 

 Åtgärd för att minska 
påverkan från små avlopp  

Norumsån 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 2033 
- Stenungsundskusten, 

krav på gynnsam 
bevarandestatus, Natura 
2000 habitatdirektivet 

Näringsämnen  Förorenade områden 
 Urban markanvändning 

Jordbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

 Efterbehandling av 
miljögifter Högenorum 

 Förbättrad 
dagvattenhantering genom 
tillsyn och planering, Åtgärd 
för att  
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Strategi Samordning 
20210301 

 minska påverkan från små 
avlopp  

 
 

Porsån 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027 Konnektivitet   Barriärer genom 
dammar 

 Atmosfärisk deposition 

 Möjliggöra uppströms och 
nedströmspassage damm vid 
Bräcketorp  

 
Rördalsån 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027,  
- Svartedalen, krav på 

gynnsam bevarandestatus, 
Natura 2000 fågeldirektivet 

Konnektivitet  Atmosfärisk deposition 
Barriärer genom 
dammar 

 Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage vid 
Kvarndalen, Röd och Övre 
Röra 

Stenunge å 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status 2033   Industri 
 Förorenade områden 
 Urban markanvändning 
 Jordbruk 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

 Förbättrad dagvattenhantering 
genom tillsyn och planering,  

 Åtgärd för att minska 
påverkan från små avlopp 

Ödsmålsån 
 
Måttlig ekologisk  
status 

God ekologisk status 2033 Näringsämnen  Förorenade områden 
 Jordbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 

Förändring av 
morfologiskt tillstånd i 
jordbruket 

 Efterbehandling av miljögifter 
Stena Recycling AB 

 Åtgärd för att minska 
påverkan från småavlopp  

Askeröfjorden 
 

God ekologisk status till 2027 Näringsämnen 
Miljögifter 
Konnektivitet 

 Reningsverk 
 Industri 
 Förorenade områden 

 Efterbehandling av miljögifter 
vid  
- Brandövningsplats 
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Victoria Lind Magnusson 
Strategi Samordning 
20210301 

Måttlig ekologisk  
status 

 Urban markanvändning 
Jordbruk 

 Skogsbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 
 Barriärer 
 Hydrologisk regim - 

jordbruk och sjöfart, 
fiske och vattenbruk, 
muddring, bryggor, 
kajer 

- båthamnen Nösnäs 
- Stenungsunds båtklubb 
- gamla 

stenutlastningskajen 
- Stenungsunds hamn 
- Stenungsunds hamntjänst 
- stenutlastningskajen 
- Vattenfalls stora hamn 
- Vattenfalls 

vinteruppställning,  
 

 Förbättrad dagvattenhantering 
genom tillsyn och fysisk 
planering  

Hakefjord 
 
Måttlig ekologisk  
status 

God ekologisk status till 2027 Näringsämnen  Reningsverk 
 Industri 
 Förorenade områden 
 Urban markanvändning 
 Jordbruk 
 Skogsbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 
 Vattenutbyte 
 Dammar och barriärer 
 Hydrologisk regim - 

jordbruk och sjöfart, 
fiske och vattenbruk, 

 Efterbehandling av miljögifter 
Stenungsbaden  
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Strategi Samordning 
20210301 

muddring, bryggor, 
kajer 

Halsefjord 
 
Måttlig ekologisk  
status 

God ekologisk status till 2027 Näringsämnen 
Barriärer 
Miljögifter 
Långa 
uppehållstider för 
vattenutbytet 
mellan yt- och 
djupvatten 

 Reningsverk 
 Förorenade områden 
 Urban markanvändning 

Jordbruk 
 Skogsbruk 
 Transport och 

infrastruktur Enskilda 
avlopp Atmosfäriskt 
deposition barriärer för 
turism, slussar och 
sjöfart 

 Hydrologisk regim-
sjöfart, fiske och 
vattenbruk  

 Efterbehandling av miljögifter 
vid Grönvik och Kolhättan -
färjeläget Ribbefjärden  

Havstensfjord 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027 Näringsämnen, 
Konnektivitet 
Miljögifter 

 Reningsverk 
 Förorenade områden 
 Urban markanvändning, 

Jordbruk 

 

242



Victoria Lind Magnusson 
Strategi Samordning 
20210301 

Långa 
uppehållstider för 
vattenutbytet 
mellan yt- och 
djupvatten 

 Skogsbruk 
 Transport och 

infrastruktur 
 Enskilda avlopp 
 Atmosfärisk deposition 
 Barriärer för turism, 

slussar och sjöfart 
 Hydrologisk regim-

sjöfart, fiske och 
vattenbruk 

Stora Hällungen 
 
Måttlig ekologisk status 

God ekologisk status till 2027 
- krav enligt 

dricksvattenföreskrifterna 

  Atmosfärisk deposition 
 Barriärer genom 

dammar 

 Möjliggöra upp- och 
nedströmspassage damm vid 
utloppet  

Komperöd 
 
God kemisk och 
kvantitativ status 

God kemisk grundvattenstatus 
God kvantitativ status 

Uppfyller god 
kemisk och 
kvantitativ status 

  

Ucklum, 
(Övervakningsprogram 
Sköllunga, Grössbyn-
kommunal) 
 
God kemisk och 
kvantitativ status 

God kemisk grundvattenstatus 
God kvantitativ status 

Uppfyller god 
kemisk och 
kvantitativ status 

  Tillstånd för vattenuttag 
 
 
 
 
 

 

 
i Konnektivitet handlar om påverkan av till exempel dammar och vägtrummor som stänger av eller hindrar fri passage och spridning av växter och djur i vattensystemen. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 40 Dnr: KS 2021/188 
 
Samrådsremiss från Havs- och vattenmyndigheten över 
åtgärdsprogram för havsmiljön 2022–2027 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående 
uppdaterat åtgärdsprogram Marin Strategi för Nordsjön och Östersjön 2022–2027.  

Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har uppdaterat åtgärdsprogrammet för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön 2022-2027 vilket nu är ute på remiss. Remissarbetet och 
åtgärdsarbetet för havet utarbetas koordinerat med Vattenmyndighetens förvaltningsplan och 
åtgärder vilka är tätt sammankopplade. Havsmiljön och möjligheten att nå god miljöstatus är 
beroende av åtgärdsarbetet inom Vattenmyndighetens förvaltningsområde och utöver det 
samarbeten med EU och globalt. De reviderade och nya åtgärderna är framförallt riktade till 
HaV, nationella myndigheter och länsstyrelser.  
 
Kommunerna ansvarar för delar i åtgärdsprogrammet som bland annat handlar om marint 
skräp, båtbottenfärger, restaureringsåtgärder och fysisk planering för bevarande av områden. 
Arbetet inom + 8-fjordar lyfts som ett lokalt strategiskt viktigt arbetssätt som man vill 
applicera och stödja inom fler åtgärdsområden. Myndigheten har identifierat vikten av lokal 
förankring som även tar hänsyn till lokala kulturella och socioekonomiska mål för att kunna 
nå havsmiljöförordningens mål om god miljöstatus i havet. Förvaltningens inställning till 
remissen är att instämma i HaVs reviderade åtgärdsprogram. De åtgärder som föreslås beröra 
kommunens arbete är sådant som redan pågår inom den kommunala förvaltningen och har 
goda möjligheter att utvecklas inom arbetet med + 8 fjordar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga 1, Yttrande till HaV över uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och 
Östersjön 2022-2027 
 
Beslut skickas till 
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/188
2021-02-25

 
Victoria Lind Magnusson Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Samrådsremiss från Havs- och vattenmyndigheten över 
åtgärdsprogram för havsmiljön 2022–2027 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående 
uppdaterat åtgärdsprogram Marin Strategi för Nordsjön och Östersjön 2022–2027.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har uppdaterat åtgärdsprogrammet för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön 2022-2027 vilket nu är ute på remiss. Remissarbetet och 
åtgärdsarbetet för havet utarbetas koordinerat med Vattenmyndighetens förvaltningsplan och 
åtgärder vilka är tätt sammankopplade. Havsmiljön och möjligheten att nå god miljöstatus är 
beroende av åtgärdsarbetet inom Vattenmyndighetens förvaltningsområde och utöver det 
samarbeten med EU och globalt. De reviderade och nya åtgärderna är framförallt riktade till 
HaV, nationella myndigheter och länsstyrelser.  
 
Kommunerna ansvarar för delar i åtgärdsprogrammet som bland annat handlar om marint 
skräp, båtbottenfärger, restaureringsåtgärder och fysisk planering för bevarande av områden. 
Arbetet inom + 8-fjordar lyfts som ett lokalt strategiskt viktigt arbetssätt som man vill 
applicera och stödja inom fler åtgärdsområden. Myndigheten har identifierat vikten av lokal 
förankring som även tar hänsyn till lokala kulturella och socioekonomiska mål för att kunna 
nå havsmiljöförordningens mål om god miljöstatus i havet. Förvaltningens inställning till 
remissen är att instämma i HaVs reviderade åtgärdsprogram. De åtgärder som föreslås beröra 
kommunens arbete är sådant som redan pågår inom den kommunala förvaltningen och har 
goda möjligheter att utvecklas inom arbetet med + 8 fjordar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön, ”Marin strategi för Nordsjön och Östersjön”, är nu ute på 
remiss från Havs och vattenmyndigheten (HaV). Åtgärderna i den marina strategin 
kompletterar åtgärderna i Vattenmyndighetens förvaltningsplan för sjöar, vattendrag och kust. 
I kustområdet överlappar de båda åtgärdsprogrammen varandra geografiskt. Därför 
kompletterar myndigheternas arbete med åtgärder varandra och tas fram i en samordnad 
process.  
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2021-02-25

 
Syftet med åtgärdsprogrammet 
Åtgärdsprogrammet är den sista delen i den marina strategin enligt havsmiljöförordningen och 
riktar sig riktar sig till myndigheter och kommuner. Åtgärdsprogrammets huvudsyfte är att 
miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges 
havsområden. När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv som omfattar 
vad myndigheter och kommuner behöver göra och som besvarar ett antal frågor om källorna 
till påverkan. Det ska även omfatta konsekvenser för miljön och samhället samt hur bördan att 
minska påverkan ska fördelas mellan olika aktörer, samt källor till styrmedel.   
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön följer bestämmelserna i 5 kapitlet miljöbalken och riktas 
till myndigheter och kommuner. Det kompletterar pågående åtgärdsarbete och 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag på 
ytterligare 15 åtgärder och ett antal modifieringar av åtgärder från det första 
åtgärdsprogrammet från 2015.  
 
Kommunernas åtgärdsarbete 
De nya förslagen som involverar kommunernas arbete omfattar bland annat främmande arter, 
förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket, tillförsel av näringsämnen och organiskt 
material, minskad belastning av farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, marint skräp, 
fysisk planering och undervattensbuller. Åtgärderna (ÅPH, Åtgärds Program Hav) som 
kopplar till detta och som berör kommunernas arbete återges i korthet: 
 

• ÅPH 15 Ta fram vägledning riktad till myndigheter och verksamheter för 
omhändertagande av farliga ämnen och påväxt på fartygsskrov. 

• ÅPH 17 Utreda orsak och behov av ytterligare reglering för att förhindra spridning av 
TBT till havsmiljön från mark och sediment. 

• ÅPH 19 Främja en effektiv och hållbar insamling och mottagning av förlorade 
fiskeredskap samt förebygga förlusten av nya. 

• ÅPH 23 Vid ändring och uppdatering av de kommunala avfallsplanerna hitta och visa 
hur avfallshanteringen kan bidra till att minska uppkomsten av marint skräp samt sätta 
upp målsättningar för ett sådan arbete.  

• ÅPH 27 Inrätta nya marina skyddade områden och andra rumsliga 
förvaltningsåtgärder i tillräcklig omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder för att 
de nya områden aska kunna hjälpa till att nå god miljöstatus enligt 
havsmiljöförordningen. 

• ÅPH 31 Länsstyrelsen att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten berörda 
kommuner genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i Västerhavet. 

• ÅPH 32 Myndigheter och kommuner som arbetar med åtgärdsprogrammet för 
havsmiljön behöver rapportera vilka åtgärders om genomförts och hur dessa påverkar 
miljökvalitetsnormerna för havsmiljön 
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• ÅPH Stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket. (Ny åtgärd) 
• ÅPH 54 Minska användningen av biocidinnehållande bottenfärger på fritidsbåtar. (Ny 

åtgärd) 
 
Fysisk planering 
Andra åtgärder riktas till nationella myndigheter sim i samråd tar fram vägledningar och råd. 
Åtgärd 29 innebär som exempel att ta fram åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för 
biologisk återställning i kustvattenmiljön. I dagsläget saknas ett helhetsgrepp om 
åtgärdsarbetet i kustmiljöerna. Detta trots att kustnära grundområden är mycket betydelsefulla 
för att god miljöstatus ska kunna nås. Detta kommer att involvera även kommuner och 
möjliggöra ökat hänsynstagande i exempelvis planeringsprocesser det vill säga kommunala 
detalj- eller översiktsplaner. 
 
Uppföljning 
Uppdateringen av åtgärdsprogrammet som rör uppföljning av åtgärder kommer att modifieras 
och förtydligas. Det innebär att kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet årligen ska 
rapportera status för åtgärdernas genomförande till Havs- och vattenmyndigheten, med början 
2023.   
 
Enbart nationella insatser räcker inte för att nå god miljöstatus 
Åtgärdsprogrammet kommer inte att innebära att god miljöstatus nås fullt ut eller att alla 
indikatorer kan följas. En minskad belastning på angränsande havsområden är en förutsättning 
för att uppnå god status i svenska havsområden. För vissa områden och åtgärder är det inte 
tillräckligt med nationella åtgärder utan det finns behov av åtgärder även på EU-nivå och 
global nivå för att minska vissa belastningar till exempel åtgärder som rör sjöfarten. Viktigt 
att notera är att havsmiljön till stor del är beroende av arbetet och hänger samman med 
åtgärderna som sker på land inom Vattenmyndighetens förvaltning. 
 
Nytt grepp i strategin och åtgärdsarbetet 
Ett nytt inslag i den marina strategin är att man vill verka utifrån perspektivet 
ekosystembaserad förvaltning i samverkan med områdesspecifika intressenter såsom lokala 
näringar och kommuner för att få en lokal förankring och utveckling av åtgärdsarbetet (ÅPH 
58). En ökad delaktighet av lokala aktörer väntas bidra till ett mer effektivt och lokalt 
anpassat åtgärdsarbete. Man också identifierat att det finns behov av att även samordna 
havsmiljöförordningens mål med kulturella och socioekonomiska mål i det specifika området. 
I det sammanhanget lyfts + 8 fjordars arbete som ett sådant lokalt arbete och något man på 
försök vill upprepa inom fler åtgärdsområden och stödja utifrån sitt myndighetsuppdrag.  
 
Kommunens inställning till remissen 
Kommunens inställning till remissen är att instämma i HaVs reviderade åtgärdsprogram. De 
åtgärder som föreslås beröra kommunens arbete är sådant som redan pågår inom den 
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kommunala förvaltningen och + 8 fjordar. Det finns förutsättningar att arbetet fortsatt kan ske 
i nära samarbete med HaV och länsstyrelsen inom ramen för vattenförvaltningen utifrån 
vattendirektivet och havsmiljödirektivet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De administrativa kostnaderna för att genomföra en åtgärd finansieras av de myndigheter och 
kommuner som åtgärden riktas till. Merparten av dessa kostnader faller inom ramen för 
kommunens uppdrag och anslag. De faktiska kostnaderna som krävs för att åtgärden ska få 
effekt i miljön finansieras antingen med principen om att förorenaren betalar eller genom 
statlig finansiering. De tillkommande kostnaderna för åtgärdsprogram för havsmiljön 2022-
2027 består av direkta kostnader för de aktörer som är delaktiga i att genomföra åtgärder och 
indirekta kostnader som uppstår som en konsekvens av en åtgärd, exempelvis förlorad nytta 
som följd av begränsad möjlighet till fritidsfiske. Resultatet av kostnadsanalysen visar att de 
nya åtgärderna sannolikt är en god samhällsekonomisk investering.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En god havsmiljö bidrar till ökade kvalitéer och upplevelser i naturen och blir en värdefull 
tillgång för barnens närmiljö vid till exempel bad och fiske. Arbetet med planering för 
hushållning med vattnet och havets resurser (ekosystemtjänster), såsom tillgången till fisk 
bidrar till att trygga tillgången på framtida resurser för kommande generationers barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Havsmiljödirektivet syftar till att fortsätta upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav. 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Kommunen ansvarar för den 
fysiska planeringen enligt PBL och tillsynen enligt miljöbalken. Miljöbalken reglerar buller 
och förbjuder till exempel nedskräpning och dumpning av avfall. Vid genomförandet av 
åtgärder aktualiseras bland annat miljöbalken, förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken och havsmiljödirektivet. I miljöbalkens 5 kapitel finns kommunens ansvar att 
miljökvalitetsnormer följs, att redovisning av hur ett åtgärdsprogram genomförs i den 
kommunala planeringen enligt plan- och bygglagen. Kapitel 7 kap behandlar skydd av 
områden och kapitel 11 vattenverksamhet. Förvaltningslagen fastställer att myndigheter ska 
samverka inom sina ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Bilaga 1, Yttrande till HaV över uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och 
Östersjön 2022-2027.   
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
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Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se
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Yttrande Dnr KS 2021/188
2021-02-27 Ert dnr: 2807-20

 
 Till Havs- och vattenmyndigheten 
 
 
 
Yttrande över uppdaterat åtgärdsprogram Marin strategi för 
Nordsjön och Östersjön 2022-2027 
 
Yttrande  
Stenungsunds kommun har tagit del av remissförslaget och har inga synpunkter. 
 
Bedömning  
Förslaget med åtgärder riktade till kommunen sammanfaller väl med det arbete som 
redan pågår. Kommunen har därför inga ytterligare synpunkter att lämna utöver de 
som kommer att lämnas in genom Vattenmyndighetens remiss om förvaltningsplan 
och åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag.   
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
Kommunfullmäktige  
 
Olof Lundberg  
Ordförande 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 33 Dnr: KS 2020/688 
 
Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att förenkla processen för 
bostadsanpassningsbidrag 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
processen för bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs Stads 
process, med syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen. 
 
Genom en processkartläggning har förvaltningen gjort en jämförandestudie. Tre avvikelser 
mellan kommunerna har hittats. Det innebär att den avgörande majoriteten av processen är 
likvärdig. Detta grundas i att Boverket har flertalet styrande rekommendationer kring hur 
processen bör se ut som också båda kommunerna följer. Skillnaderna beror framförallt på 
kommunernas storlek och att andel hyresrätter skiljer sig mellan kommunerna. Därtill så finns 
skillnader där Stenungsunds kommun på ett tydligare sätt följer Boverkets rekommendationer.  
 
Utifrån de avvikelser som finns bedömer förvaltningen inte att några förändringar bör 
genomföras av Stenungsunds kommuns process för bostadsanpassningsbidrag då de inte 
bedöms förenkla för sökande, förkorta handläggningstider eller minska administrationen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Handläggningsprocessen i Göteborgs Stad respektive Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på uppdrag från kommunstyrelsen att förenkla processen för 
bostadsanpassningsbidrag 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
processen för bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs Stads 
process, med syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen. 
 
Genom en processkartläggning har förvaltningen gjort en jämförandestudie. Tre avvikelser 
mellan kommunerna har hittats. Det innebär att den avgörande majoriteten av processen är 
likvärdig. Detta grundas i att Boverket har flertalet styrande rekommendationer kring hur 
processen bör se ut som också båda kommunerna följer. Skillnaderna beror framförallt på 
kommunernas storlek och att andel hyresrätter skiljer sig mellan kommunerna. Därtill så finns 
skillnader där Stenungsunds kommun på ett tydligare sätt följer Boverkets rekommendationer.  
 
Utifrån de avvikelser som finns bedömer förvaltningen inte att några förändringar bör 
genomföras av Stenungsunds kommuns process för bostadsanpassningsbidrag då de inte 
bedöms förenkla för sökande, förkorta handläggningstider eller minska administrationen. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
processen för bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs Stads 
process, med syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska 
administrationen. 
 
Om Bostadsanpassningsbidraget 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i 
anslutning till bostaden. Det kan till exempel handla om att bredda dörröppningar, flytta en 
vägg eller installera en hiss. Bostadsanpassningsbidrag kan bara beviljas för anpassningar i 
sökandens permanentbostad eller för anpassningar vid så kallat periodiskt boende. Bidrag 
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lämnas inte om bostaden har beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt 
socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör 
någon av de kategorier som räknas upp i 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Boverket 
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt ansvar. Syftet med bidraget är att ge personer 
med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Boverket är 
tillsynsmyndighet och kontrollerar att kommunerna följer lagstiftningen. Myndigheten har 
framtagna rekommendationer och processer som de förespråkar kommunerna att följa för att 
lagstiftningen ska efterlevas.  
 
Stenungsunds kommun 
I Stenungsunds kommun togs år 2020 cirka 100 beslut gällande bostadsanpassningsbidrag. 
Beslut tas på delegation av sociala myndighetsnämnden.  
Stenungsunds kommun har under de senaste fem-sex åren arbetat aktivt med att revidera 
rutiner för att efterleva Boverkets rekommendationer gällande 
bostadsanpassningsbidragsprocessen. Ett exempel på detta är att kommunen tidigare beställde 
åtgärden och betalade bidraget direkt till den entreprenör som genomförde 
bostadsanpassningen. Detta gick emot Boverkets rekommendation och satte 
konsumenttjänstlagen ur funktion då den sökande varken hade beställt eller betalat för 
anpassningen. Förvaltningens bedömning är att kommunen idag efterföljer Boverkets 
rekommendationer och annan lagstiftning på bättre sätt genom dessa förändringar. Med tanke 
på den prognostiserade ökning av bostadsanpassningsbidrag kopplat till den åldrande och 
stora gruppen 40-talister står kommunen rustad utifrån interna processer och arbetssätt.  
 
Utredningsförfarande gällande bostadsanpassningsbidraget kan ibland också vara svårbedömt 
och komplext. Därför arbetar Stenungsund kommuns handläggare aktivt i det nätverk som 
finns regionalt för att stämma av och få en ”second opinion” i de svårbedömda och komplexa 
ärendena.   
 
Handläggningsprocess i Stenungsunds kommun och skillnader i relation till Göteborgs stads 
process 
 
En processkarta har tagits fram som presenterar hur bostadsanpassningsbidraget hanteras i 
Stenungsunds kommun, se bild på sista sidan. Denna har jämförts i relation till den process 
som finns i Göteborgs stad. Detta i syfte att se vilka skillnader som finns i hanteringen och om 
det går att förenkla processen för den sökande samt se om det finns möjlighet att förkorta 
handläggningstiden och minska administrationen internt. 
 
I jämförelse är de båda kommunernas processer väldigt lika och följer Boverkets föreslagna 
process i hög grad. De skillnader som finns är att Göteborgs stad använder sig av ett generellt 
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ägarmedgivande från vissa fastighetsägare (framförallt allmännyttan) i Göteborg vid mindre 
förändringar1, exempelvis borttagande av trösklar. Överenskommelsen innebär att vid beslut 
om bostadsanpassningsbidrag behöver sökande inte i varje enskilt fall inhämta 
fastighetsägarens samtycke till att åtgärden vidtas.  
 
Därtill finns en skillnad då Göteborgs stad har ett fastställt pris för denna typ av enklare 
åtgärder enligt gällande prisindex medan Stenungsunds kommun gör kostnadsberäkning 
utifrån erfarenhet och tidigare anpassningar. Fastighetskontoret i Göteborgs stad (som 
hanteras bostadsanpassningsbidrag) hanterar också betalningen till entreprenör efter slutfört 
arbete genom fullmakt. Stenungsunds kommun följer Boverket rekommendationer att inte 
använda sig av fullmakter. 
 
Sammanfattningsvis finns dessa skillnader mellan kommunerna: 

 Göteborgs stad använder sig av ett generellt ägarmedgivande från vissa fastighetsägare 
vid mindre förändringar 

 Göteborgs stad använder sig av fastställt pris för enklare åtgärder 
 Göteborgs stad hanterar betalningen till entreprenör genom fullmakt 

 
Förvaltningens bedömning utifrån de skillnader som finns i bostadsbidragsprocessen 
 
Viktigt att ha med i denna jämförelse är de olika kommunernas förutsättningar och 
utmaningar. I Göteborgs stad bor det 17 gånger så många personer som är 65 år eller äldre. I 
kombination med hur bostadsbeståndet ser ut ger detta olika förutsättningar och utmaningar. 
Antalet invånare påverkar organisationens storlek och antal ärenden samtidigt som 
bostadsbeståndet påverkar typ av anpassningar samt vilken part som en anpassning måste 
godkännas av. Stenungsunds kommun har exempelvis tre gånger så stor andel äganderätter i 
relation till Göteborg och i Göteborg är andelen flerfamiljshus mer än dubbelt så stor som i 
Stenungsund. Lägg därtill att allmännyttan har en större andel av Göteborgs bostadsbestånd i 
jämförelse med Stenungsund.  
 
 Indikator Stenungsund Göteborg 
Invånare 65-79 år, antal (2019) 3 894 67 015 
Invånare 80+, antal (2019) 1 363 22 547 
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv (2019) 250 86 
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv (2019) 56 144 
Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv. (2019) 119 266 
Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 inv. (2018) 76 127 

 
1 Överenskommelsen omfattar följande åtgärdstyper: borttagning/anpassning av trösklar; montering av 
stödhandtag; installation av spisvakt; installation av förstärkt belysning; installation av dörrautomatik på entré-, 
hiss- och lägenhetsdörr samt dörr till allmänt utrymme; IR- eller radiosändare till dörrautomatik. 
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Generellt ägarmedgivande från vissa fastighetsägare vid mindre förändringar 

För att spara resurser för fastighetsägare och Göteborgs stad samt för att underlätta för 
sökande har en överenskommelse om ett generellt ägarmedgivande tecknats mellan Göteborgs 
stad och ett antal fastighetsägare. I Stenungsunds kommun används inte denna modell. Istället 
finns ett nära och bra samarbete med de fastighetsägare som är berörda i Stenungsunds 
kommun och en dialog innan bifall där det är nödvändigt. Anledningen till detta är att antalet 
mindre åtgärder som skulle hamna inom ett sådant avtal är väldigt få i de fastigheter som 
skulle kunna bli aktuella (hyresrätter).  

När det gäller mindre anpassningar är det också viktigt att påpeka att regionens ansvar 
sträcker sig långt. Det är regionens arbetsterapeuter som först ska göra anpassningar. 
Exempelvis vid anpassning av nivåskillnader så skall arbetsterapeuterna först prova ut om 
regionens tröskelkilar fungerar innan en mer permanent borttagning av trösklar genomförs. 
Detta gäller även exempelvis alternativ till stödhandtag. Arbetsterapeuterna skall alltid först 
prova de hjälpmedel som finns i deras sortiment innan bostadsanpassningsbidrag kommer 
ifråga. Stenungsunds kommun har aktivt arbetet med detta vilket lett till att kommunen har 
fått färre ansökningar när det gäller trösklar. 

Istället för ett generellt ägarmedgivanade har Stenungsunds kommun en tät dialog med 
kommunens största fastighetsägare av hyreslägenheter, det kommunala bostadsbolaget 
Stenungsundshem AB. Detta har bland annat resulterat att allmänna åtgärder genomförs vilket 
förebygger behovet av bostadsanpassningar. Exempelvis kopplas idag all dörrautomatik till 
hyresgästernas tagg. Dessutom pågår ett arbete med att flytta ut avläsningsplattan för 
dörrautomatik till en stolpe en bit utanför entrédörren för att underlätta för de som har 
elrullstol.  

Ett fastställt pris för enklare åtgärder 

För att förenkla processen arbetar Göteborgs stad med fastställda prislistor som är 
överenskomna med de aktörer som genomför själva åtgärden. Förvaltningen bedömer att detta 
inte är nödvändigt då en kostnadsberäkning av handläggaren kan göras utifrån erfarenhet och 
tidigare liknande anpassningar. Utifrån att kommunen inte arbetar med ett generellt 
ägarmedgivande anses inte heller förvaltningen att en fastställd prislista skulle generera en 
effektivare hantering.  

Fastighetskontoret hanterar betalningen till entreprenör genom fullmakt 

Göteborgs stads fastighetskontor hanterar betalning till entreprenör genom en fullmakt som 
skrivs på av den sökande, oftast hjälper entreprenören till att detta sker. I Stenungsunds 
kommun skickar entreprenören fakturan på anpassningen till beställaren, den sökande, som 
därefter skickar en kopia på fakturan till kommunen som underlag för utbetalning. Den 
sökande betalar sedan själv fakturan till entreprenören med det bidrag hen fått från 
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kommunen. I och med detta är det Konsumenttjänstlagen som gäller som avtalsgrund. 
Omständigheter med anledning av till exempel reklamationer och klagomål hanteras därför av 
bidragstagaren själv, något som också blir tydligt med denna process för den sökande.  

Enligt Boverket bör också huvudregeln vara att den sökanden själv beställer arbetet och 
därefter betalar för detta till entreprenören efter det att kommunen gjort en utbetalning av 
beviljat belopp till sökanden. Om kommunen agerar utifrån fullmakt är det viktigt att 
sökanden förstår innebörden av fullmakten och att kommunen före utbetalning omsorgsfullt 
informerar sig om att sökanden är nöjd med utförandet av åtgärderna. Främst av den 
anledningen att betalningen är det viktigaste påtryckningsmedlet mot en entreprenör vid 
eventuella fel och brister i arbetet. Vid användning av fullmakt kan det även vara svårt för den 
sökande att förstå att de äger och ansvarar för anpassningen. Risken med Göteborgs stads 
hantering blir då att den sökande inte förstår sitt ansvar och tror att kommunen är den 
kravställande parten. Genom Stenungsund kommuns arbetssätt blir detta tydligare. Det ska 
samtidigt förtydligas att Stenungsunds kommuns handläggare kan vara behjälplig med denna 
hantering men det utgår då snarare från enskilda fall och inte en rutinmässig hantering.  

Sammanfattande bedömning 

Genom en processkartläggning har förvaltningen gjort en jämförandestudie. Tre avvikelser 
mellan kommunerna har hittats. Det innebär att den avgörande majoriteten av processen är 
likvärdig. Detta grundas i att Boverket har flertalet styrande rekommendationer kring hur 
processen bör se ut som också båda kommunerna följer. Skillnaderna beror framförallt på 
kommunernas storlek och att andel hyresrätter skiljer sig mellan kommunerna. Därtill så finns 
skillnader där Stenungsunds kommun på ett tydligare sätt följer Boverkets rekommendationer.  
 
Utifrån de avvikelser som finns bedömer förvaltningen inte att några förändringar bör 
genomföras av Stenungsunds kommuns process för bostadsanpassningsbidrag då de inte 
bedöms förenkla för sökande, förkorta handläggningstider eller minska administrationen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att nuvarande process är rättssäker och effektiv. I de fall en 
bostadsanpassningsprocess skulle påverka barn har inte denna utredning någon påverkan för 
denna målgrupp.  
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen bedömer att Stenungsunds kommuns nuvarande process är rättssäker och 
effektiv.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/688
2021-01-08

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Handläggningsprocessen i Göteborgs Stad respektive Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2020-08-24 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Maja Andersson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Bostadsanpassningsbidrag
Handläggningstider
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260



Typer av beslut

Beslut 2019 2020
Totalt antal beslutade ärenden 128 103
Varav avslag 9 11
Delvis bifall/avslag 5 3
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Handläggningsprocessen i Stenungsunds kommun  
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Handläggningsprocessen i Göteborgs stad 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-08-24

  
 
 
 
 
§ 299 Dnr: KS 2020/688 
 
Uppdrag till förvaltningen att förenkla processen för 
bostadsanpassningsbidrag initierat av Agneta Pettersson Bell (ST) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur processen för 
bostadsanpassningsbidrag kan förenklas med beaktande av Göteborgs stads process, med 
syftet att förenkla för sökande, förkorta handläggningstider och minska administrationen. 
 
Återrapportering till kommunstyrelsen februari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialtjänstlagen ska äldre människor få möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lagen 
om bostadsanpassningsbidrag anger att bidrag till anpassning av bostäder ska ge personer med 
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.  
 
Enligt Förvaltningslagen ska en myndighet se till att kontakterna med enskilda blir smidiga 
och enkla och att ett ärende handläggs så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt 
utan att rättssäkerheten eftersätts. Fullföljs intentionerna i dessa lagar ger det både mänskliga 
och samhällsekonomiska vinster. Processen att söka bostadsanpassningsbidrag kan förenklas 
vilket både underlättar för den sökande och ger kortare handläggningstider och minskad 
administration.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-08-14 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-03-23

  
 
 
 
 
§ 32 Dnr: KS 2020/967 
 
Digitaliseringsstrategi 2021-2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi 2021–2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med digitaliseringsstrategi 2021–2023 är att ange en färdriktning för kommunens 
digitaliseringsarbete. Strategin fastslår målbild, förutsättningar, styrande principer, arbetssätt 
samt prioriterade områden och insatser. Digitaliseringsstrategi 2021–2023 ersätter den 
tidigare digitaliseringsplanen som gällde 2018–2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 
 
Beslut skickas till 
Lars.liden@stenungsund.se 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/967
2021-02-25

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi 2021–2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med digitaliseringsstrategi 2021–2023 är att ange en färdriktning för kommunens 
digitaliseringsarbete. Strategin fastslår målbild, förutsättningar, styrande principer, arbetssätt 
samt prioriterade områden och insatser. Digitaliseringsstrategi 2021–2023 ersätter den 
tidigare digitaliseringsplanen som gällde 2018–2020.  
 
Beskrivning av ärendet 
Välfärden står inför stora utmaningar. De kommande tio åren kommer andelen barn, unga och 
äldre i samhället att öka. Samtidigt kommer antalet personer i arbetsför ålder att öka mycket 
svagt. Det är en stor utmaning som innebär att offentlig sektor behöver hitta långsiktiga 
lösningar för att klara av att finansiera välfärden och klara kompetensförsörjningen. Sveriges 
kommuner och regioner menar att genom att använda digitaliseringens potential finns det nya 
möjligheter att möta de demografiska förändringarna och utmaningarna det offentliga står 
inför. Digitaliseringens möjligheter kan också göra välfärden mer tillgänglig och enklare för 
såväl invånare som medarbetare.  
 
Stenungsunds kommun har under flera år arbetat med att öka digitaliseringen. Exempelvis så 
ersattes kommunens IT-arbetsplats från Lotus Notes och Office 2010 till Office 365 och 
moderna digitala arbetsverktyg. Detta förbättrade förutsättningarna för ett mer mobilt 
arbetssätt inklusive distansarbete, något som visat sig vara avgörande under 2020 års 
pandemi.  
 
Därtill har kommunen under de senaste arbetat med att utveckla digitala medborgartjänster för 
att öka servicen och tillgängligheten för våra invånare. Kommunen har idag drygt 30 digitala 
tjänster där planen är att succesivt öka antalet och kvalitén baserat på behov och nytta. 
Kommunen har också ett högst digitaliserat förfarande för ansökan och handläggning av 
bygglov.  
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Under 2019 upphandlades inom GR:s regi en plattform för att kunna automatisera processer 
med hjälp av RPA (Robotic Process Automation). Under 2020 har den första processen med 
robotstöd driftsatts och under 2021 kommer fler processer att automatiseras. 
 
2020 var i ett övrigt ett år då kommunen tog stora digitala kliv, framför allt vad gäller mognad 
och kompetens hos medarbetarna. Kommunen införde på mycket kort tid hemundervisning, 
fler började arbeta hemma och distansmöten kom att bli standard. 
 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 ersätter den tidigare digitaliseringsplanen.  Syftet med 
denna strategi är att ange en färdriktning för hela kommunens digitaliseringsarbete. Strategin 
fastslår målbild, förutsättningar, styrande principer, arbetssätt samt prioriterade områden och 
insatser. Därtill fastställs förhållningssätt och målsättningar kring informations- och IT-
säkerhet, digital infrastruktur och digitala plattformar.  
 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 utgår utifrån följande tre perspektiv:  

 Samhällsperspektivet  
 Medborgarperspektivet  
 Verksamhetsperspektivet 

 
Under 2021 kommer förvaltningen ta fram en informationssäkerhetspolicy som kompletterar 
digitaliseringsstrategin.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genom ett fastställt strategiskt digitaliseringsarbete ökar möjligheten för ett sammanhållet och 
fokuserat utvecklingsarbete inom alla delar av kommunens verksamheter. Detta minskar 
risken dubbelarbete och en splittrad verksamhetsutveckling. En sammanhållen 
kommunövergripande digitaliseringsprocess kan också möjliggöra effektiviseringar som kan 
minska kostnader och höja kvaliteten i kommunens verksamheter.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn eftersom det är en strategi för hur kommunens 
anställda ska arbeta med digital utveckling. Digitalisering påverkar dock positivt barns 
möjligheter till tillgång till fler arenor och mötesplatser för utbildning. I förlängningen kan 
positiva effekter av digitaliseringsstrategin förmodas eftersom målet i den strategin är att 
effektivisera kommunens arbete och hitta långsiktiga lösningar för att klara av att finansiera 
välfärden. Digitaliseringen är också en viktig del i att klara kompetensförsörjningen samt att 
hitta nya möjligheter att möta de demografiska utmaningarna det offentliga står inför, vilket 
också påverkar barn i kommunen. 
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Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Planen fastställer kommunens gemensamma färdriktning i digitaliseringsarbetet. Detta stärker 
möjligheten för en sammanhållen och högkvalitativ verksamhetsutveckling som stärker 
möjligheten för alla kommunens verksamheter att ta del av digitaliseringens möjligheter.     
 
Juridiska bedömningar 
Genom ett strategiskt och sammanhållet kommunövergripande digitaliseringsarbete som 
inkluderar exempelvis informations- och IT-säkerhet kan kommunen minska risken för 
juridiska komplikationer gällande exempelvis GDPR.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 
Digitaliseringsstrategi 2021–2023 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Lars Lidén 
Sektorchef Digitaliseringschef  
 
 
Beslut skickas till 
Lars.liden@stenungsund.se 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Digitaliseringsstrategi 2021–2023 
 

Digitalisering i Stenungsunds kommun 
Digitaliseringens möjligheter att göra välfärden effektivare, mer tillgänglig och enklare för 
såväl invånare som medarbetare ska tas tillvara. Syftet med denna strategi är att ange en 
färdriktning för kommunens digitaliseringsarbete, visa hur digitaliseringen kan öka 
samhällsnyttan för de som bor och verkar i Stenungsunds kommun samt vara ett stöd till i 
förvaltningens digitaliseringsarbete.  
 
Digitaliseringen ska fungera som ett verktyg för verksamheten och handlar därför i första 
hand om verksamhetsutveckling. Varje sektor och verksamhetsområde i Stenungsunds 
kommun förväntas löpande ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra sina arbetssätt och 
processer. Det digitala perspektivet ska finnas med i all utveckling och inför stora beslut och 
investeringar ska digitaliseringsinsatser värderas utifrån de nyttor de skapar för samhället, 
medborgare och verksamheter. 
 
Kommunen behöver arbeta systematiskt, samordna, prioritera och fatta välgrundade beslut i 
alla frågor som rör utvecklings- och förändringsarbete. Kommunen behöver också olika 
former av kunskaper, förmågor och resurser för att kunna bedriva ett framgångsrikt 
digitaliseringsarbete. 
 
För att digitaliseringsstrategin ska lyckas krävs ett högt fokus på följande områden: 
  

 Medborgarfokus - fokus på medborgarens behov  
 Förändringsledning - en kultur som uppmuntrar till att utveckla verksamhetens 

digitala mognad  
 Samverkan - andra aktörer tillför viktig erfarenhet och kunskap  
 IT-stöd - stabil och säker IT-leverans  

 
Förvaltningen ska planera digitaliseringsarbetet utifrån följande tre perspektiv:  
 

 Samhällsperspektivet  
 Medborgarperspektivet  
 Verksamhetsperspektivet  
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Varför behövs en digitaliseringsstrategi? 
Dagens samhälle präglas av en allt mer ökande digitalisering vilket gör att behovet av att 
transformera kommunens arbetsprocesser med hjälp av digitala lösningar ökar. Med en digital 
strategi kan kommunens verksamhet förbereda sig inför kommande digitala förändringar, då 
ett proaktivt förhållningssätt leder till goda tidsmarginaler och genomföranden för en 
verksamhet.  
 
En digitaliseringsstrategi skiljer sig från en IT-strategi. Till skillnad från en 
digitaliseringsstrategi talar inte en IT-strategi om hur teknologierna ska användas utan 
behandlar infrastrukturen av IT i en verksamhet. En IT-strategi används också som ett stöd för 
verksamheten, där en digitaliseringsstrategi istället är en förlängning av verksamheternas 
utvecklings- plan/strategi.  
 
Den digitala strategin belyser digitaliseringens betydelse samt hur ny teknologi kan användas 
på nya sätt för att skapa strategiska fördelar mot dess omvärld samt förstå kundens ökade 
digitala behov. 
 

Målbild 
 

 
 
  

Digitaliseringen ska bidra till att kommunens vision med tillhörande 
mål kan nås och infrias. Kommunen ska använda digitaliseringens 
möjligheter för att kunna erbjuda bästa möjliga service till invånare, 
besökare och näringslivet.

Kommunen ska utveckla nya arbetssätt och metoder med hjälp av 
digitalisering utifrån principen digitalt först, för att öka transparens, 
tillgänglighet och effektivitet.

De som bor och verkar i Stenungsunds kommun ska via snabbt och 
robust bredband kunna spara sin egen och andras tid genom att 
nyttja kommunens användarvänliga och säkra digitala tjänster och 
digitala medarbetare dygnet runt, året om.
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Förutsättningar för en framgångsrik digitalisering 
Kommunen ska stärka sin förmåga inom samtliga områden som utgör förutsättningar för ett 
framgångsrikt digitaliseringsarbete. Detta sker genom utbildningsinsatser, 
kompetensförsörjning och eventuella organisationsförändringar. 
 

 

 

Styrande principer 
Följande principer ska vara styrande för arbetet med verksamhetsutveckling inom 
digitalisering: 
 

 Digitaliseringsfrågan ska behandlas som en strategisk ledningsfråga på politisk nivå, 
kommunledningsnivå samt i respektive sektor och verksamhet. 

 Kommunen ska ha ett helhetsperspektiv när vi använder digitaliseringen som en 
naturlig del av vår verksamhetsutveckling och se till hela processen. 

 Kommunens förändringsarbete ska utgå från principen digitalt först. Detta innebär att 
kommunen, när det är möjligt, ska välja digitala lösningar. 

 Kommunen ska skapa förtroende inom organisationen och bland användare genom ett 
transparent och väl kommunicerat förändringsarbete. 

 Varje sektor ska ta fram en digitaliseringsplan. 
 

Prioriterade områden och insatser  
För att kunna få ut maximal nytta från investeringar inom digitalisering ska följande åtgärder 
vidtas: 
 

 Stärka chefer och medarbetares kunskaper och förmåga att arbeta med 
verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. 

 Ta fram en modell för nyttorealisering. 
 Stärka förmågan att arbeta med nyttorealisering och förändringsledning. 
 Öka medarbetares baskunskaper när det gäller användningen av digitala arbetsredskap. 
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 Bedriva ett aktivt arbete med informationssäkerhet och IT-säkerhet. 
 

Omvärldsbevakning och samverkan 
Genom omvärldsbevakning säkerställs att kommunen får del av andras kunskaper och 
erfarenheter inom digitaliseringsområdet. Omvärldsbevakningen bidrar även till 
inspiration, innovation och ökad beställarkompetens.  
 
Det är viktigt att omvärldsbevakning genomförs inom hela organisationen, att både chefer och 
medarbetare bedriver omvärldsbevakning. 
 
Genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra organisationer kan vi spara tid och 
resurser. Vi behöver aktivt följa vad som sker inom Sveriges kommuner och regioner, Inera1 
och Myndigheten för Digital Förvaltning. Det är även viktigt att med samverkar inom 
SOLTAK, Göteborgsregionen och VästKom. 
 

Informations- och IT-säkerhet 
I en digital värld där behovet av att använda information ökar, blir vikten av att säkerställa 
korrekt hantering av informationen allt viktigare. Individens integritet, säkerhet och 
rättigheter är grundläggande och kommunens förmåga att möta ny teknik med nya tjänster 
kommer vara beroende av förmågan att hantera säkerhetsfrågor. Informationssäkerheten 
syftar även på informationssekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 
 
Kommunen ska därför säkerställa ett proaktivt och kontinuerligt informations- och IT-
säkerhetsarbete. Arbetet med informations- och IT-säkerhet ska präglas av: 
 

 Arbetet är väl förankrat i organisationen. 
 Roller och ansvar är fastställda. 
 Arbetet sker strukturerat, systematiskt och med kontinuitet. 
 Proaktiva insatser exempelvis i form av riskanalyser och 

informationssäkerhetsklassningar. 
 Upprätthålla en tillförlitlig och robust plattform för IT-säkerhet. 
 Insatser för att eliminera risker eller för att sänka riskvärden sker kontinuerligt. 
 Kontinuitetsplaner framställs för verksamhets- och samhällskritiska 

informationstillgångar. 
 Kommunens och Soltaks förmåga att hantera IT- och informationssäkerhetsincidenter 

ska stärkas. 
 Aktivt arbeta med att identifiera och hantera säkerhetshot kring vår 

informationshantering och IT-tjänster. 
 Uppföljning av arbetet sker strukturerat och återkommande. 

 

 
1 Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Ineras uppdrag är att skapa 
förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och 
arkitektur 
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Digital infrastruktur 
Kommunens digitala infrastruktur ska stödja och möjliggöra digitaliseringsarbetet samt en 
fortsatt utveckling av kommunens digitala kommunikationskanaler såsom fiberförbindelser 
och trådlöst nätverk. 
 

Digital plattform 
Kommunen eftersträvar att uppnå en förhöjd effektivitet med hjälp av digitalisering. 
Kommunens digitala tjänster ska genom en strukturerad urvalsprocess generera kundnytta, 
effektiviseringar och kvalité. 
 
Stenungsund ska: 
 

 Utnyttja standardprodukter så långt det är möjligt. 
 Prioritera en väl sammanhållen plattform med helhetsperspektiv. 
 Kontinuerligt utvärdera våra tekniska lösningar och våra leverantörer. 

 
Den digitala plattformen ska vara: 
 

 Driftsäker, tillförlitlig och skalbar och innefatta en robust, säker och väl 
fungerande infrastruktur. 

 
Det digitala stödet ska vara: 
 

 Användarvänligt. 
 Lättanvänt och stödjande. 
 Åtkomliga oberoende av plats. 
 Verksamhetsutvecklande. 
 En möjliggörare att förenkla processer och förbättra vårt arbetssätt. 
 Tillhandahålla korrekt, uppdaterad och tillgänglig information. 
 Bidra till minskad manuell administration. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering av digitaliseringsarbetet sker årligen och i samband med 
uppföljningen redogörs för: 
 

 Status kring beslutade projekt och insatser. 
 Förändringar i verksamheternas resultat gällande digital mognadsgrad 

 
En sammanfattning av kommunens digitaliseringsarbete görs årligen. För 
redovisningen ansvarar digitaliseringschef. 
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Förslag om att utreda nytt kommunhus 
 

Stenungsunds kommunhus byggdes på 70-talet utifrån den tidens arbetsorganisation och 
arbetssätt. Kommunhuset är i behov av löpande renovering och det finns klagomål på 
inomhusmiljön. Dessutom ligger kommunhuset på attraktiv mark för bostäder.  

Vi föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda ett nytt kommunhus. 
Utredningen ska innehålla förslag på lokalisering och förslag på vilka av kommunens 
verksamheter som ska inrymmas. Utredningen ska också innehålla en grov kostnadskalkyl. 

En delrapportering av uppdraget ska presenteras för kommunstyrelsen efter sommaren 2021. 

 

   

Jan Rudén (S) 

Linda-Maria Hermansson (C) 

Agneta Pettersson Bell (ST) 

Emma Ramhult (V) 

Jimmy Lövgren (MP) 
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Nu skriker vi 

Idag publicerar Riksidrottsförbundet en rapport som visar en alarmerande minskning 
av idrottsaktiviteter för helåret 2020. Siffrorna bekräftar det ledare, spelare, gymnaster, 
aktiva och föräldrar har vittnat om under denna period. Verksamheten inom 
idrottsförbunden (Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och 
Volleybollförbundet) står för hela 53 % av de minskade aktiviteterna och vi varnar nu 
för svåra och långsiktiga konsekvenser för det svenska samhället om inte kraftig 
handling vidtas. 

Riksidrottsförbundets statistik bekräftar den ångest och psykiska ohälsa vi har upplevt under 
hela denna tid i dialogen med våra föreningar, ledare, spelare, gymnaster, aktiva och 
föräldrar. Redan i januari, när all träning var förbjuden, gick fem förbund ihop och skrev ett 
öppet brev till regeringen för att påvisa allvaret i situationen för inomhusidrotterna. Nästan 
exakt två månader senare har det blivit ännu värre. Det räcker inte att bara hålla ut. 

Vi inser att det finns många aspekter att ta hänsyn till. Att ta ansvar under en pandemi har 
varit vår första prioritet. Att vi drar vårt strå till stacken och är med och bygger samhället ser 
vi som en självklarhet. Därför har vi på en mängd olika sätt lyssnat, tröstat, inspirerat och 
peppat våra barn och ungdomar. Men när de inställda matcherna, tävlingarna och lägren 
avlöser varandra minskar suget för många yngre och för de över 18 år är zoomträningar och 
skogslöpning en klen tröst. Det finns en anledning till att BRIS inför dygnet-runt-jour. Vi kan 
se att våra barn och ungdomar hemma vid köksbordet blivit tystare, är mer inne på sina rum 
och mår sämre. Det skär i hjärtat. 

  

Idrottsskulden byggs upp 

Aldrig har vi tydligare märkt vilken nytta regelbunden fysisk träning och social gemenskap 
gör för vårt välbefinnande. Vi vet också att många av våra barn och ungdomar inte är de som 
har bäst stöd för att idrotta hemma. En stor andel av våra deltagare är flickor vars idrott 
fortfarande är strukturellt eftersatt på så många nivåer, inom basketen är till exempel en stor 
andel aktiva i områden där så få som 10 % av alla flickor ens idrottar. Av gymnastikens totalt 
25 000 ledare är 31 procent tjejer under 20 år och det är lika många flickor som pojkar som 
spelar handboll. Hur mycket kommer denna idrottsskuld att kosta Sverige i såväl sociala 
värden som tillit och demokrati som i krassa ekonomiska termer med försämrad folkhälsa?  

 Det är inte för sent. Vi har fantastiska eldsjälar som ger allt för att skapa en meningsfull 
vardag för barn och ungdomar. Men vi behöver se ett starkt ledarskap som ger oss alla hopp 
om framtiden! De ledare som är närmast våra barn och ungdomar behöver få mer än ord, de 
behöver en kraftig signal om att de är viktiga i vårt samhällsbygge. Att politiker inte bara syns 
på läktarna när det går bra i populära sammanhang utan finns där med oss ute i samhället 
när det är tungt. 

Våra fem idrotter står för över hälften av alla de tappade idrottstillfällena. Vi vill se att alla 
beslutsfattare från högsta nivå och ner tar idrotten på allvar och gör allt ni kan för att vi ska 
kunna komma igång snart som möjligt igen. 

  

  

Detta genom att: 
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1. Regeringen ger oss besked om att idrotten kommer att få ett ekonomiskt stöd framåtriktat. 

2. Kommunerna stödjer våra föreningar i deras nystart genom ekonomiskt stöd och/eller 
reducerade taxor/0-taxa resten av 2021. 

3. Kommunerna ger föreningarna samma förutsättningar för alla att träna oavsett ålder och 
om det är i en privat eller kommunal anläggning. 

4. Möjlighet att inom kort öppna upp för läger, matcher, turneringar, som är en drivkraft för 
många. 

  

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har skrikit. Nu skriker vi förbund. För vår 
folkhälsas skull och för våra barn och ungdomars skull. 

  

Fredrik Joulamo, generalsekreterare Svenska Basketbollförbundet 

Pelle Malmborg, generalsekreterare Svenska Gymnastikförbundet 

Robert Wedberg, generalsekreterare Svenska Handbollsförbundet 

Mikael Ahlerup, generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet 

Martin Kihlström, förbundschef Svenska Volleybollförbundet 
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Öppet brev till Sveriges Kommuner   2021-03-22 

Elbrist i södra Sverige 

Maja Lundbäck är en av få personer på expertnivå som kan uttrycka sig klart och 
begripligt och utan politiska skygglappar eller pekpinnar om villkoren för vårt lands 
elförsörjning. Lundbäck är tidigare ansvarig för systemutveckling hos Svenska 
Kraftnät (SvK) och skrev bland annat SvK’s yttrande till energimyndighetens och 
naturvårdsverkets förslag till en nationell strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft, 
ett yttrande som ifrågasatte hela projektet.  

Den 9 mars intervjuades Lundbäck av Sven-Olov Karlsson i Second Opinion Energi. 
Hon redogör i intervjun för SvK’s ansvar för hela elsystemets funktion och 
driftsäkerhet och påpekar att myndigheten nu oförtjänt ”får klä skott” för den elbrist i 
södra Sverige som blir alltmer uppenbar och som har sin grund i omständigheter 
utanför SvK’s kontroll, framför allt upprepade nerläggningar av kärnkraft och annan 
planerbar elproduktion. 

På frågor om inte mer vindkraft kan lösa problemen i södra Sverige svarar Lundbäck  
eftertryckligt nej. Den nerlagda elproduktionen är planerbar och måste ersättas med 
ny planerbar produktion som fungerar även när det inte blåser. Batterier och tillfällig 
avstängning av förbrukning eller andra ”flexibilitetsarrangemang” räcker inte alls när 
vindkraft står still över hela landet på grund av otjänligt väder. Det är alldeles för stora 
volymer som måste ersättas.  

Lundbäcks resonemang har ett kraftfullt stöd i ett nytt EU-direktiv om nätanslutning 
av ny elproduktion (EU 2016/631). Enligt direktivet skall all ny kraftproduktion, 
oavsett typ, ”bidra till systemdriften med stödtjänster och hjälpande åtgärder som 
reglering av frekvens och spänning, dödnätsstart och ö-drift”. Även politiker och 
lekmän med måttliga kunskaper i ett svårt ämne inser nog lätt att vindkraft inte har 
några möjligheter alls att bidra till driftsäkerhet i elsystemet om det inte blåser.   

Direktivet ger i själva verket SvK ett veto som kan brukas mot all oönskad 
elproduktion som inte bidrar till säkerhet i systemdriften utan i stället, som i 
vindkraftens fall, kan hota den. Om det kommunala vetot avskaffas, borde Sveriges 
kommuner i villkoren för tillståndsgivning införa att exploatören på ett tidigt stadium 
kan uppvisa ett tillstyrkande av Svenska Kraftnät eller ägare av ifrågavarande 
regionnät. Det kommer att minska osäkerheten inför en planerad vindkraftetablering, 
något som vindkraftindustrin länge efterfrågat. 

Initiativtagare till Upprop för det svenska landskapet 

Färingtofta Norra, ideell förening Föreningen Svenskt landskapsskydd 

Bengt Halén, ordförande Martin Degerman, ordförande  
Einar Fjellman  Henrik Wachtmeister 
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Liberalerna Stenungsund· epost: Stenungsund@liberalerna.se· www.stenungsund.liberalerna.se · www.facebook.com/LibStd/ ·  

 
 
Till Kommunstyrelsen 
 

Mer rörelse för barn 
FRITIDSBANK OCH ÅTGÄRDER FÖR RÖRELEAKTIVITETER FÖR BARN 
 
Vi vill att kommunen inrättar en fritidsbank för sport och fritidsutrustning. På frivillig basis kan enskilda, 
företag och föreningar lämna in använd utrustning för återanvändning genom utlåning. Syftet är att inte 
kostnader för utrustning ska hindra deltagande i aktiviteter.  

Vi vill också att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur man kan öka rörelseaktiviteter för barn och snarast 
starta upp åtgärder. Detta som ett led i att pandemin har gjort att fler barn fastnat i inaktivitet och drabbats av 
inställda fritidsaktiviteter.   

LIBERALERNA STENUNGSUND 
Stenungsund 2021-04-15 
 
 
 
Lisbeth Svensson 
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Anteckning     
 2021-04-16 

 
Dnr 

 
KS 2021/81 
 

  
 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2021-04-26 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till tjänsteman enligt av kommunstyrelsen antagen 
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbesluten från tjänstemän skickas separat. 
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Anställning Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning

2021-02-01 P_1 Tills vidare P_2081 Rektor Bitr 1,0

2021-02-15 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 1,0

2021-02-01 P_1 Tills vidare P_2948 Speciallärare 1,0

2021-02-01 P_1 Tills vidare P_9917 Lokalvårdare 1,0

2021-02-15 P_1 Tills vidare P_2070 Rektor 1,0

2021-02-16 P_1 Tills vidare P_A690 Lärare fritidshem 1,0

2021-02-01 P_1 Tills vidare P_1302 Skolpsykolog 1,0

2021-02-01 P_1 Tills vidare P_3116 Verksamhetsutvecklare 1,0

2021-02-01 P_1 Tills vidare P_2070 Rektor 1,0

2021-02-23 P_1 Tills vidare P_9247 Handläggare 1,0

2021-02-22 P_15 Allmän visstid P_3646 Resurspedagog 9999-12-31 1,0

2021-02-01 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 1,0

2021-02-01 P_15 Allmän visstid P_8135 Kock 9999-12-31 1,0

2021-02-01 P_15 Allmän visstid P_A336 Enhetschef tf 9999-12-31 1,0

2021-02-08 P_15 Allmän visstid P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2021-02-08 P_15 Allmän visstid P_9247 Handläggare 9999-12-31 1,0

2021-02-17 P_15 Allmän visstid P_2625 Badvärd 9999-12-31 1,0

2021-02-15 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-02-01 P_22 Obeh skollagen P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2021-02-01 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2021-02-08 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-02-22 P_3 Besttid eg vik P_9644 Biträde 9999-12-31 1,0

2021-02-26 P_3 Besttid eg vik P_4496 Rektor tf 9999-12-31 1,0

2021-02-22 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 9999-12-31 1,0

2021-02-22 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 1,0

2021-02-15 P_1 Tills vidare P_3518 Stödassistent 0,9

2021-02-15 P_3 Besttid eg vik P_3184 Samordnare 9999-12-31 0,9

2021-02-01 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-03-28 0,9

2021-02-17 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 2021-03-14 0,9

2021-02-22 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-02-08 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 0,8

Nyanställningar KS februari 2021
Handläggare: Rickard Sandin, personalenheten
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2021-02-17 P_15 Allmän visstid P_2625 Badvärd 9999-12-31 0,8

2021-02-22 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-02-09 P_1 Tills vidare P_2995 Lärare 0,8

2021-02-01 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-02-28 0,8

2021-02-15 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,8

2021-02-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2021-02-15 P_15 Allmän visstid P_1650 Undersköterska 9999-12-31 0,7

2021-02-08 P_22 Obeh skollagen P_H683 Lärare 4-6 9999-12-31 0,7

2021-02-05 P_15 Allmän visstid P_9840 Vaktmästare 9999-12-31 0,6 Avböjde större kontrakt.

2021-02-15 P_15 Allmän visstid P_4496 Rektor tf 9999-12-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov. Har annan anställning på 40%.

2021-02-22 P_15 Allmän visstid P_2720 Skoladministratör 9999-12-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov och eget önskemål.

2021-02-01 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,5 Avböjde större kontrakt.

2021-02-16 P_25 Viss tid >67 år P_3066 Socialsekreterare Förste 2021-02-28 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2021-02-01 P_3 Besttid eg vik P_3399 Personlig assistent 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2021-02-01 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 0,2 Avböjde större kontrakt. Studerar.

2021-02-02 P_22 Obeh skollagen P_H683 Lärare 4-6 9999-12-31 0,2 Utifrån verksamhetens behov.

9999-12-31 Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare Tillsvidareanställning (fast anställning).

P_3 Besttid eg vik Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

P_15 Allmän visstid Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

P_25 Viss tid >67 år Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

P_9 Viss tid prov Provanställning för en tillsvidareanställning.

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.

2 292
2 301

2 296
2 276

2 259

2 206

2 228
2 240

2 249

2 274

2 255

2 268
2 273

2 140

2 160

2 180

2 200

2 220

2 240

2 260

2 280

2 300

2 320

Antal årsarbetare, månadsavlönade AB.
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Beslut Dnr KS 2021/357
2021-04-13

Tilläggsavtal till samverkansavtal om handläggning av 
serveringstillsyn och alkoholserveringstillsyn

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna tilläggsavtal till befintligt avtal med Göteborgs stad om 
handläggning av serveringstillstånd. Tilläggsavtalet gör att Stenungsunds kommun år 2021 
inte är förpliktigad att följa Göteborgs stads beslut om avgifter för handläggning av 
serveringstillstånd och tillsyn av desamma. Tidigare avgifter kvarstår därmed. 

Sammanfattning

Stenungsunds kommun och Göteborgs stad har ingått avtal om samverkan om att Göteborg 
ska fullgöra Stenungsunds uppgifter avseende handläggning av serveringstillsyn samt 
alkoholserveringstillsyn. Stenungsund betalar inget för att uppgifterna utförs av Göteborg. 
Istället får Göteborg alla intäkter från serveringsställen. Kommunfullmäktige i Stenungsunds 
kommun har beslutat att tillämpa den taxa som Göteborg vid varje tidpunkt fastställer. 

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs stad att taxa gällande 
alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 ska nedsättas till 0 kronor.

Genom att teckna ett tilläggsavtal är Stenungsunds kommun inte längre bunden att följa de 
nivåer för ansöknings- och tillsynsavgifter som beslutats av Göteborg Stad enligt 
alkohollagen. Tidigare avgifter kvarstår därmed i Stenungsund.

Göteborgs stad vill att Stenungsunds kommun snarast inkommer med ett undertecknat 
tilläggsavtal. Därför fattas ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen 
(2017:725) och punkten E.2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Handlingar i ärendet

Tilläggsavtal

Olof Lundberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Beslut Dnr KS 2021/337
2021-04-13

Medfinansiering av det förlängda Landsbygdsprogrammet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera det förlängda Landsbygdsprogrammet med 400 
tkr per år under 2021 och 2022.  

Sammanfattning

Landsbygdsprogrammet har förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att 
leaderområdena kommer att arbeta vidare med sina utvecklingsstrategier för 2014–2020 under 
ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram till mitten av 2025. 
Leader Södra Bohuslän sträcker sig över Göteborgs Södra skärgård, Öckerö, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.

Sedan bildandet har verksamheten stöttat över 70 lokala utvecklingsprojekt. Dessa har 
bidragit till att utveckla besöksnäringen i området, skapat nya besöksmål och arrangemang. 
Andra har bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för dem som bor och verkar i området 
genom att skapa mötesplatser eller nya lösningar på områdets utmaningar eller testa nya sätt 
att skapa hållbara lösningar för energieffektivisering eller sätt att producera lokal mat. 

Leader Södra Bohuslän har äskat närmare 17 mnkr kronor från Jordbruksverket för att driva 
lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Till detta krävs 5,4 mnkr kronor i offentlig 
medfinansiering. Det är 400 tkr per kommun och år vilket är i linje med vad som tidigare 
fakturerats kommunerna. Finansiering kan ske inom ram år 2021 och medel finns avsatta i 
förvaltningens förslag till budget för 2022.  

Då Leader Södra Bohuslän behöver ha ett svar innan nästa kommunstyrelsesammanträde 
fattas ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) och punkten 
E.2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Olof Lundberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Beslut Dnr KS 2021/6
2021-04-16

Beslut om fortsatt distansundervisning i kommunens 
högstadieskolor efter den 16 april 2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att undervisningen för elever i årskurs 7-9 även fortsatt ska ske delvis på 
distans till och med den 2 maj 2021. Målsättningen är att 75% av det totala antalet eleverna på en 
skola ska ha platsförlagd undervisning. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har med anledning av den pågående pandemin genom förordningen (2020:115) om 
utbildning i vissa former i skolväsendet vid spridning av smitta gett skolhuvudmän utökade 
möjligheter till fjärr- och distansundervisning. Beslutet innebär att huvudmannen för en grundskola 
som är öppen för eleverna kan besluta att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att 
undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, om det behövs för att kunna följa 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen 
covid-19.

Kommunstyrelsen beslutade den 21 januari 2021 genom ordförandebeslut att undervisningen på 
grundskolorna årskurs 7-9 delvis ska ske på distans med målsättningen att öka närundervisningen 
under denna period. Därefter har beslutet förlängts till 26 mars 2021 och därefter till 16 april 2021. 

Förvaltningen har värderat situationen och föreslår att undervisningen även fortsatt ska ske delvis på 
distans till och med den 2 maj 2021. Målsättningen är att 75% av det totala antalet eleverna på en 
skola ska ha platsförlagd undervisning. De olika årskurserna kommer i varierande utsträckning att vara 
på plats. Rektor på respektive skolenhet planerar närmare för hur undervisningen ska vara upplagd.  

Det är angeläget att göra kontinuerliga anpassningar av skolans verksamhet till det vid varje tidpunkt 
rådande smittläget. Beslut om distansundervisning måste bygga på så aktuella analyser som möjligt. 
Nuvarande beslut om distansundervisning löper ut den 16 april 2021 och ett beslut om fortsatt 
distansundervisning kan inte avvakta en att kommunstyrelsen sammankallas. Med stöd av 6 kap. 39 § 
och punkten E.2.1 i kommunstyrelsens delegationsordning fattas därför ett ordförandebeslut. 

Olof Lundberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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