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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/347
2020-04-14

 
Therese Allansson Till kommunstyrelsen 
Redovisningsansvarig 
 
 
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun, mars 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun, 
mars 2020 samt att fatta beslut om de åtgärder om budget i balans som förvaltningen 
föreslagit.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för helåret är 6,0 mnkr, vilket är 17,4 mnkr lägre än budgeterade 23,4 mnkr. 
Prognosen för balanskravsresultatet, där årets påverkan av den del av pensionsskulden som 
avser ansvarsförbindelsen ska exkluderas, är -5,6 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett 
negativt balanskravsresultat återställas inom tre år.  

Kommunens prognos för perioden är mycket osäker på grund av de ekonomiska effekterna 
med anledning av covid-19. Det kommer påverka såväl kostnads- som intäktssidan. Hur 
ekonomin påverkas är bland annat avhängt hur riksdagen kommer att fatta beslut kring 
föreslagna statsbidrag. De eventuella bidragen är inte beaktade i prognosen.  

Samtliga sektorer prognostiserar ett underskott och den sammantagna prognosen för 
sektorerna är ett underskott om 14,0 mnkr. Sektor utbildning prognostiserar ett underskott om 
4,3 mnkr, vilket återfinns främst inom sektorsövergripande verksamhet. Sektor socialtjänst 
prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr och kan härledas till IFO och äldreomsorgen.  
Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr och återfinns främst inom 
bygglovsverksamheten. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr, vilket 
är kopplat till vakanta tjänster och högre intäkter.   

Nettovinst vid försäljning av exploateringsfastigheter inom områdena Stora Höga 
industriområde och Ödsmåls industriområde prognostiseras uppgå till 7,2 mnkr.  

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/347
2020-04-14

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun, mars 2020 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se
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Uppföljning mars 2020 
Budget 23,4 mnkr, prognos 6,0 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
 
Utfallet för perioden uppgår till 29,8 mnkr och prognosen på helåret är 6,0 mnkr, vilket inne-
bär en budgetavvikelse på 17,4 mnkr. 
Kommunens prognos för perioden är mycket osäker på grund av de ekonomiska effekterna 
med anledning av coronaviruset. Produktionen och sysselsättningen i landet bedöms gå ned 
väsentligt, vilket kommer att få påverkan på kommunens skatteintäkter. SKR gjorde i mars en 
extra bedömning av utvecklingen av skatteunderlaget. Den innebar en försämring jämfört med 
prognosen dessförinnan med 13,4 mnkr och 24,2 mnkr jämfört med budget. Mycket tyder på 
att prognosen kommer att försämras ytterligare i nästa skatteprognos 2020-04-29. I kommu-
nens prognos ingår 4,5 mnkr som kommunen erhållit i extra statsbidrag. Regeringen har före-
slagit en förstärkning till kommuner och regioner som skulle innebära 9,1 mnkr för 
Stenungsunds kommun. Utöver det ligger ett ytterligare förstärkningsförslag som skulle inne-
bära bidrag om 27,2 mnkr. Dessa bidrag är inte beslutade i riksdagen och är därför inte med i 
kommunens prognos. Osäkerheter finns också inom en rad verksamheter som kan drabbas av 
intäktsbortfall från företag och privatpersoner. 
Sektorernas sammantagna prognos uppgår till -14,0 mnkr. Sektor utbildning prognostiserar ett 
underskott om 4,3 mnkr och beror främst på kostnader för skolskjutsar samt lägre bidrag för 
maxtaxan. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Detta återfinns 
främst inom IFO på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd och familjehemsplacering-
ar. Kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg har bromsat in jämfört med föregående år 
men sektorn beräknar ändå göra ett underskott främst inom särskilda boenden. Sektor sam-
hällsbyggnad prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr och merparten beror på lägre intäkter 
inom bygglovsverksamheten. Sektor stödfunktioners prognos uppgår till 1,6 mnkr och beror 
främst på vakanta tjänster.     
Avgiftskollektivet gör en samlad prognos på -1,8 mnkr. Vatten och avlopp bedöms göra ett 
underskott om 3,3 mnkr och avfall ett överskott om 1,5 mnkr.   
Nettovinst vid försäljning av exploateringsfastigheter inom områdena Stora Höga industriom-
råde och Ödsmåls industriområde prognostiseras uppgå till 7,2 mnkr.  
Prognoserna för respektive verksamhet redovisas under avsnitt ”Kommentarer till 
marsresultatet och prognos 2020” på sidan 6. 
Prognosen för balanskravsresultatet, där årets påverkan av den del av pensionsskulden som 
avser ansvarsförbindelsen ska exkluderas, är -5,6 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett 
negativt balanskravsresultat återställas inom tre år.  
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Resultaträkning 
 
 

  Bokslut Utfall Utfall  Prognos Budget 
 (mnkr) 2019 2019-03 2020-03 2020 2020 
Verksamhetens intäkter 458,3 104,8 103,9 435,0   
Verksamhetens kostnader -1 877,1 -459,6 -454,5 -1 926,8   
Avskrivningar -80,2 -18,9 -21,2 -90,0 -91,2 
Verksamhetens nettokostnader -1 499,0 -373,7 -371,8 -1 581,8 -1 579,1 
         
Skatteintäkter 1 430,4 360,3 369,6 1 459,0 1 467,3 
Generella statsbidrag och utjämning 150,3 36,5 36,9 148,3 159,7 
Verksamhetens resultat 81,7 23,1 34,7 25,5 47,9 
         
Finansiella intäkter 5,8 0,7 0,3 2,9 3,1 
Finansiella kostnader -19,9 -5,8 -5,2 -22,4 -27,6 
Resultat efter finansiella poster 67,6 18,0 29,8 6,0 23,4 
         
Extraordinära poster - - - - - 
         
Årets resultat 67,6 18,0 29,8 6,0 23,4 
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Driftbudgetavräkning 
 

  Bokslut Utfall tom Budget  Prognos Avvikelse 

tkr 2019 mar -20 2020 2020 i tkr 
            
Politisk verksamhet -10 727 -2 433 -10 794 -10 494 300 
            
Kommunövergripande -30 574 -8 942 -89 931 -87 431 2 500 
            
            
Sektor utbildning         -4 300 
Sektorsövergripande  -13 828 -3 188 -9 526 -14 826 -5 300 
Förskola -151 402 -37 437 -155 046 -153 046 2 000 
Grundskola -311 648 -74 725 -298 860 -298 860 0 
Gymnasieverksamhet -109 270 -26 592 -106 374 -106 374 0 
Särskolan -22 057 -5 422 -23 441 -23 441 0 
Staben -58 856 -14 315 -57 887 -58 537 -650 
Kompetens och utveckling -27 673 -7 185 -30 916 -30 916 0 
Kultur / Fritid -40 551 -19 372 -75 355 -75 705 -350 
            
Sektor socialtjänst         -10 000 
Sektorsövergripande -8 662 -1 722 -9 751 -9 451 300 
IFO -114 820 -27 756 -109 442 -116 902 -7 460 
Funktionshinder -153 669 -33 245 -143 795 -141 585 2 210 
Vård och omsorg -252 401 -63 207 -261 306 -266 356 -5 050 
            
Sektor samhällsbyggnad         -1 300 
Samhällsbyggnad -91 074 -12 690 -51 787 -53 087 -1 300 
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0   0   0 
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0   0   0 
            
Sektor stödfunktioner         1 600 
Stödfunktioner -77 689 -28 004 -121 520 -119 920 1 600 
 - Måltid  -50 697 -12 890 -50 679 -50 679 0 
 - Fastighet (intäktsfinansierad) 536 4 622 0 0 0 
            
            
Kalkylerad kapitalkostnad 98 591 80 768 113 296 112 097 -1 199 
Avskrivningar -80 215 -21 214 -91 254 -90 000 1 254 
            

Nettokostnad 
-1 447 

863 -314 949 -1 584 368 -1 595 513 -11 145 
            
Skatter och finansiella poster           
Finansverksamheten 1 497 384 344 731 1 607 748 1 594 331 -13 417 
            
Resultat före jämförelsestöran-
de poster 49 521 29 782 23 380 -1 182 -24 562 
            
Exploatering 18 100   0 7 200 7 200 
            
Årets resultat 67 621 29 782 23 380 6 018 -17 362 
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Kommentarer till marsresultatet 
och prognos 2020 

 

 
Politisk verksamhet 
Utfallet per mars uppgår till 266 tkr. Pro-
gnosen för året är ett överskott om 300 tkr. 
Överskottet beror till största delen på lägre 
ersättningar för sammanträden än budgete-
rat.   
 
Kommunövergripande 
Utfallet för perioden uppgår till 8 942 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 samt perso-
nalrelaterade kostnader förväntas ge ett 
överskott om 2 500 tkr vid årets slut.   
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett utfall om 1 
115 tkr per mars. Det prognostiserade re-
sultatet för 2020 är -4 300 tkr. Underskot-
tet beror på till största del på underskott på 
intäkten från statsbidraget för maxtaxa 
samt kostnader för skolskjutsar utöver 
budgeterad nivå.  
 
Sektorsövergripande 
 
Sektorsövergripande redovisar ett under-
skott om 806 tkr för perioden. Underskottet 
beror på minskade intäkter från statsbidra-
get för maxtaxan samt kostnader för skol-
skjuts utöver budget. Prognosen för 2020 
är ett underskott om 5 300 tkr och består av  

2 300 tkr för maxtaxan och 3 000 tkr för 
skolskjutsarna. 
 
Förskola 
 
Förskolan redovisar ett överskott om 1 323 
tkr. Överskottet kommer från lägre kostna-
der för fristående pedagogisk omsorg samt 
ett mindre överskott bland förskolenheter-
na. Under våren kommer det att vara ett 
visst överintag av barn, men till hösten 
förväntas det finnas ledig kapacitet. Den 
lediga kapaciteten, i kombination med att 
nya förskoleavdelningar byggs och färdig-
ställs under innevarande år, ställer stora 
krav på verksamheten att hålla avdelningar 
stängda under hösten. Om så inte sker, är 
risken stor att det får negativa konsekven-
ser för verksamhetens ekonomi. Prognosen 
för året är ett överskott om 2 000 tkr. 
 
Grundskola 
 
Grundskolans redovisade utfall är -9 tkr. 
Prognosen för året är att grundskolan 
kommer följa budget. Grundskolan har 
erhållit statsbidrag i form av flyktingmil-
jarder motsvarande 1 500 tkr vilket påver-
kar resultatet positivt. I år är sista året des-
sa medel finns. Det finns enheter som fort-
farande har problem med sin ekonomi och 
det gäller då främst Ucklumskolan, Kristi-
nedalskolan och Nyborg. Avseende Uck-
lumskolan och Kristinedalskolan finns 
extra medel i budget 2020 om 3 000 tkr för 
att täcka dessa underskott men ett visst 
underskott kvarstår. Även Kyrkenorum-
skolan och Stora Högaskolan F-6 progno-
stiserar underskott. 
 
Gymnasium 
 
Gymnasiet redovisar ett utfall i nivå med 
budget och beräknas på helåret följa bud-
get. Prognosen bygger på att gymnasiet 
genomför de åtgärder som planerats och 
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påbörjats. Inför höstterminen kommer an-
talet elever att öka och det ger goda möj-
ligheter att fylla upp befintliga platser och 
därmed få en mer kostnadseffektiv verk-
samhet. 
 
Särskola 
 
Utfallet för grund- och gymnasiesärskolan 
uppgår till 438 tkr och prognosen för 2020 
är ett nollresultat. 
 
Staben 
 
Utfallet för staben per mars är 157 tkr. 
Prognosen för 2020 pekar dock på ett un-
derskott om 650 tkr. Främsta anledningen 
till underskottet är negativ budgetavvikelse 
inom administrationen till följd av minsk-
ningar i budgeten som inte verksamheten 
klarat av att hantera. Vidare finns en risk 
för underskott inom enheten för flersprå-
kighet som delvis finansieras av etable-
ringsschablonen. Risken ligger i att antalet 
nyanlända minskar mer än prognostiserats 
under innevarande år, vilket får till följd att 
intäkterna från etableringsschablonen sjun-
ker. 
 
Kultur och fritid 
 
Kultur och fritids utfall per mars uppgår till 
-533 tkr. Prognosen för 2020 pekar på ett 
underskott om 350 tkr. Underskottet beror 
på kostnader för sjukskrivningar inom 
verksamheten på Stenungsund Arena samt 
lägre intäkter både på kulturhuset Fregatten 
och på Stenungsund Arena till följd av en 
stor minskning av antalet besök. Prognosen 
bygger på att antalet besök återgår till det 
normala efter sommaren. 
 
Kompetens och utveckling 
 
Utfallet för kompetens och utveckling är 
544 tkr och prognosen för 2019 är ett noll-
resultat. Prognosen bygger på att vuxenut-
bildningen och AME har ett visst överskott 
som kan finansiera det underskott som 
uppstår på enheten för nyanlända och avser 

de fastigheter som hyrdes in för att husera 
ensamkommande flyktingbarn 2015-16. 
Kompetens och utveckling har tagit del av 
flyktingmiljarderna vilket täcker en del av 
underskottet för fastigheterna. Liksom in-
om staben finansieras en del av verksam-
heten av etableringsschablonen och pro-
gnosen bygger på att intäkten inte sjunker 
för mycket beroende på minskat flykting-
mottagande. 
 
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar ett utfall på 5 
145 tkr till och med mars. På helår progno-
stiserar sektorn ett underskott på 10 000 
tkr. Verksamheten arbetar med handlings-
planer för att minska underskottet. En del 
av sektorns utmaningar sen en tid tillbaka 
har varit personalkostnadsökningar. Sek-
torns arbete för att minska dessa kostnader 
startades upp i mitten av 2019 med ett för-
bättrat resultat med cirka 2 mnkr under 
första kvartalet 2020. Antalet årsarbetare 
har gått ner från 792 till 776 jämfört mel-
lan mars 2019 och 2020. Den största för-
ändringen finns i verksamheten särskilt 
boende som också var den verksamhet som 
ökade sina kostnader under sista delen av 
2018 till mitten av 2019. Sektorn har arbe-
tat aktivt för att minska kostnaderna och 
kan se att det rör sig i en positiv riktning. 
Sektorns totala kostnader har minskat med 
cirka 3 mnkr under första kvartalet jämfört 
med samma kvartal 2019.  
 
IFO/ funktionshinder 
Utfallet per mars är positivt och uppgår till 
2 310 tkr. Prognosen på helår är minus 3 
765 tkr. 
Prognosen för IFO är negativ och uppgår 
till 7 000 tkr och förklaras av ökade kost-
nader inom försörjningsstöd i samband 
med att etableringsschablonen minskar. 
Verksamheten har även ökade kostnader 
för placeringar i familjehem, två nya ären-
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den senhösten 2019 samt fem nya ärenden 
hittills under 2020.  
Prognosen för funktionshinder är positiv 
och uppgår till 2 200 tkr. Överskottet för-
klaras av centralt ofördelade medel och ett 
överskott inom verksamheten för korttids-
avlastning.  
 
Vård och omsorg 
Utfallet per mars uppgår till 2 119 tkr. Pro-
gnosen på helår är ett underskott på 5 000 
tkr.  
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är minus 1 100 tkr och förklaras av 
hjälpmedelskostnader och kommande in-
hyrda sjuksköterskor för att klara sommar-
bemanningen. 
Prognosen för SÄBO är minus 2 700 tkr 
och förklaras av sjuklönekostnader och 
ökad sysselsättningsgrad för medarbetare. 
Verksamheten arbetar löpande med att 
verkställa handlingsplaner för att minska 
outnyttjad tid för verksamhetens medarbe-
tare och genom det komma i balans.  
Prognosen för ordinärt boende är minus 
1 250 och framtagande av handlingsplan 
kommer att genomföras omgående för att 
arbeta mot en ekonomi i balans. 
 
Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott om 275 tkr för perioden. En engångs-
summa om 500 tkr avseende ett vitesföre-
läggande har bokförts på sektorn och räk-
nas in i det samlade resultatet. Prognosen 
för helår är ett underskott om 1 300 tkr.  
 
Exploatering 
Exploatering redovisar ett underskott i 
verksamheten om 126 tkr. Prognosen för 
helåret visar ett underskott om 500 tkr, 
vilket kan härledas till detaljplanering. 
Intäkterna är låga och täcker inte kostna-
derna för det arbete som läggs ner. Under 

perioden har man vakanser vilket ger ett 
visst överskott på personalkostnader, men 
det riskerar också att leda till en sämre 
framdrift på sikt. Även inom andra verk-
samhetsdelar råder en osäkerhet kring in-
täktsnivån, vilket kommer att följas noga 
under året.  
 
Bygg Miljö  
Bygg och Miljö redovisar en budget i ba-
lans för perioden, men en försiktig prognos 
visar ett underskott om 1 000 tkr på helå-
ret. En nedgång syns i antalet bygglovsä-
renden jämfört med samma period föregå-
ende år. Intäktsnivån i mars är markant 
lägre än förra året vilket kan antas bero på 
den rådande Coronaepidemin. Verksamhe-
ten kommer noga följa inflödet av ärenden 
under året.     
 
Strategi Samordning 
Strategi Samordning redovisar en budget i 
balans för perioden. Prognosen visar ett 
underskott om 100 tkr, vilket kan härledas 
till kostnader för ÖP. För att försöka nå en 
ekonomi i balans räknar verksamheten med 
att kunna spara in på medel för kompe-
tensutveckling, samt att inte genomföra ett 
planerat projekt under 2020.      
  
Infrastruktur  
Infrastruktur består av flera delar varav 
gata drift och gata teknik är den skattefi-
nansierade delen. Resultatet för perioden är 
ett överskott om 209 tkr och prognosen 
visar på ett nollresultat.  
 
Färdtjänst 
Färdtjänst redovisar ett underskott om 87 
tkr. Prognos för helår är ett underskott om 
200 tkr, vilket beror på både ett ökat antal 
omsorgsresor och även dyrare resor.     
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VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp redovisar ett underskott 
om 854 tkr. Verksamheten är nu fullbe-
mannad och i full drift vilket har visat sig 
inte täckas av de förväntade intäkterna. 
Elkostnaderna är fortsatt höga och kostna-
der för underhåll enligt kontrollplan för-
väntas bli högre än under ett genomsnitt-
sår. Samtidigt minskar vattenförsäljningen 
något. Prognosen för året visar ett under-
skott om 3 300 tkr.   
 
Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam visar ett överskott 
för perioden med 887 tkr. Låga personal-
kostnader under perioden beror på ännu ej 
tillsatta tjänster. Avfallsmängderna är nå-
got lägre jämfört med samma period före-
gående år, vilket antas bero på den rådande 
Coronaepidemin. Prognosen för året visar 
ett överskott om 1 500 tkr.  
 
Exploateringsintäkter 
Nettovinst med anledning av tomtförsälj-
ning prognostiseras uppgå till 7 200 tkr. 
Det är försäljning av industritomter inom 
Stora Höga södra industriområde samt i 
Ödsmåls industriområde som kommer att 
ske under året. 
 
Sektor stödfunktioner 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 
mars ett utfall om 6 778 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 600 
tkr. Samtliga funktioner på sektorn pro-
gnostiseras följa budget eller göra ett över-
skott.  
 
Stödfunktionerna centralt 
Utfallet per den 31 mars är positivt och 
uppgår till 2 377 tkr. Anledningen till 
överskottet är bland annat operiodiserade 
intäkter, sjukfrånvaro samt vakanser inom 
bemannings- och upphandlingsenheten. 

Prognosen för helår visar på ett överskott 
om 1 600 tkr. Det beror på vakanshållning 
av en tjänst på bemanningsenheten, ge-
mensam rekrytering av dataskyddsombud 
inom Göteborgsregionen samt för sektor 
stödfunktioners del, lägre kostnader inom 
tjänsteområde ekonomi på Soltak AB.  
 
Fastighet 
Fastighet redovisar för perioden ett positivt 
utfall om 4 622 tkr. Överskottet för perio-
den beror på försäljning av fastigheten 
Tveten samt att vintern varit mild vilket i 
sin tur inneburit lägre kostnader för energi 
och snöröjning. Prognosen för året är trots 
detta ett nollresultat. Detta beror på kost-
nader kopplade till förstudier och detalj-
planearbeten. Tidigare redovisades detta 
som utgifter i investeringsprojekt, men på 
grund av nya redovisningsrekommendatio-
ner som trätt i kraft 2020 redovisas detta 
som kostnader i driften.   
 
Måltid 
Måltid gör för perioden ett underskott om  
221 tkr. Underskottet kan i första hand 
hänföras till höga livsmedelskostnader. 
Storköksprisindex ökade under 2019 med 
5,3 procent samtidigt som den generella 
prisuppräkningen i strategisk plan var 1,9 
%. Måltid har även köpt in ett beredskaps-
lager som en del av sin krisplanering. Pro-
gnosen för helåret är noll.  
 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 607 303 tkr och är base-
rad på SKR:s prognosindikation i mars 
2020. Prognosen innebär en negativ bud-
getavvikelse om 19 662 tkr. I detta ingår 
4 511 tkr som riksdagen beslutat om i ge-
nerella statsbidrag, vidare har kommunen 
erhållit medel från flyktingmiljarderna om 
4 096 tkr som fördelats till verksamheter-
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na. Budgetavvikelsen för skatter och bi-
drag under finans blir därför -23 758 tkr.  
I rådande situation föreligger stora osäker-
heter kopplade till skatteintäkterna.  Pro-
duktionen och sysselsättningen i landet 
bedöms gå ned väsentligt, vilket kommer 
att få påverkan på kommunens skatteintäk-
ter. Mycket tyder på att prognosen som 
SKR kommer att publicera 2020-04-29 
kommer att försämras avsevärt.  Regering-
en har emellertid förslagit en förstärkning 
till kommuner och regioner som skulle 
innebära 9,1 mnkr för Stenungsunds kom-
mun. Utöver det ligger ett ytterligare för-
stärkningsförslag som skulle innebära bi-
drag om 27,2 mnkr. Eftersom dessa bidrag 
inte är beslutade av riksdagen är de inte 
med i prognosen.  
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot för perioden uppgår till -4 980 
tkr och prognosen för helåret är -19 513 
tkr, vilket är 4 965 tkr bättre än budget.  

De finansiella intäkterna följer för perioden 
budget och pekar på ett överskott om 240 
tkr på helåret.   
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett överskott om 5 200 tkr och be-
ror främst på att räntor på lån beräknas bli 
lägre än budgeterat.  
 
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgif-
ter prognostiseras till ett överskott om 
5 376 tkr. 
Avsättningar till pensioner och årets utbe-
talning av pensioner är baserad på KPA:s 
beräkningar och pekar på ett överskott om 
14 500 tkr.  
Nettot av utbetalning av arbetsgivaravgif-
ter och intäkter av PO-pålägg från verk-
samheten beräknas generera ett underskott 
mot budget på 9 100 tkr. Detta förklaras av 
det lägre PO-pålägg för medarbetare födda 
mellan 2002-2004 samt 1938-1954.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

  
 
 
 
 
§ 27 Dnr: KS 2020/371 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor stödfunktioner 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för sektor 
stödfunktioner med följande tillägg: 

 Sektor stödfunktioner ska införa fakturaavgifter från och med den 1 september i år. 
 Ekonomichefen får i uppdrag att i kundrådet ta upp frågan om hur fakturor gentemot 

SOLTAK AB ska hanteras. 
 Att till höstterminens start arbeta för att öka andelen närproducerade livsmedel istället 

för ekologiska som serveras i skolan och att se till att andelen vegetarisk mat ökar 
samt att erbjuda ett vegetarisk alternativ istället för ej fläsk. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 mars ett positivt resultat om 6 778 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 600 tkr. Samtliga funktioner på sektorn förväntas hålla 
sin budget eller prognosticerar ett överskott.  

Stödfunktioner exklusive fastighet redovisar ett överskott om 2 156 tkr per den 31 mars. 
Prognos för helåret beräknas till ett överskott om 1 600 tkr. De huvudsakliga anledningarna är 
lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar samt för sektor 
stödfunktioners del lägre kostnader inom tjänsteområde ekonomi på Soltak AB.  

Fastighet redovisar för perioden ett positivt resultat om 4 622 tkr. Överskottet för perioden 
beror på försäljning av fastigheten Tveten samt att vintern varit mild vilket i sin tur inneburit 
lägre kostnader för energi- och snöröjning.  

Med anledning av nya redovisningsrekommendationer kommer överskottet att användas till 
att finansiera förstudier och detaljplanearbeten kopplade till kommunens lokalprojekt. Av den 
anledningen är prognosen för fastighet noll.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Bilaga 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

 Sektor stödfunktioner ska införa fakturaavgifter från och med den 1 september i år. 
 Ekonomichefen får i uppdrag att i kundrådet ta upp frågan om hur fakturor gentemot 

SOLTAK AB ska hanteras. 
 Att till höstterminens start arbeta för att öka andelen närproducerade livsmedel istället 

för ekologiska som serveras i skolan och att se till att andelen vegetarisk mat ökar 
samt att erbjuda ett vegetarisk alternativ istället för ej fläsk. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anna.heed@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/371
2020-04-15

 
Anna Heed Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos för sektor stödfunktioner mars 2020 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen:  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 mars ett positivt resultat om 6 778 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott på 1 600 tkr. Samtliga funktioner på sektorn förväntas hålla 
sin budget eller prognosticerar ett överskott.  

Stödfunktioner exklusive fastighet redovisar ett överskott om 2 156 tkr per den 31 mars. 
Prognos för helåret beräknas till ett överskott om 1 600 tkr. De huvudsakliga anledningarna är 
lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar samt för sektor 
stödfunktioners del lägre kostnader inom tjänsteområde ekonomi på Soltak AB.  

Fastighet redovisar för perioden ett positivt resultat om 4 622 tkr. Överskottet för perioden 
beror på försäljning av fastigheten Tveten samt att vintern varit mild vilket i sin tur inneburit 
lägre kostnader för energi- och snöröjning. Med anledning av nya 
redovisningsrekommendationer kommer överskottet att användas till att finansiera förstudier 
och detaljplanearbeten kopplade till kommunens lokalprojekt. Av den anledningen är 
prognosen för fastighet noll.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Bilaga 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef
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Bilaga: Uppföljning och prognos – mars 2020 Sektor stödfunktioner 
 

 
 
Resultat och prognos helår sektor stödfunktioner 

Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 mars ett positivt resultat på 6 778 tkr. Prognos för helår 
beräknas till en positiv avvikelse om 1 600 tkr. Samtliga funktioner på sektorn förväntas hålla sin 
budget eller prognosticera ett överskott.  

Stab 
Staben redovisar ett överskott om 26 tkr. Stabens resultat och prognos påverkas negativt av att den 
resurs som arbetar med koordinering av näringslivsinsatser under covid-19-pandemin finanserias av 
staben. Både resultat och prognos påverkas dock positivt av att kommunen kommer att teckna ett 
samverkansavtal med Göteborgsregionen gällande rekrytering av gemensamt dataskyddsombud. 
Prognos för helår är ett överskott på 100 tkr.  

Administrationsfunktionen 

Funktionens resultat är positivt och uppgår till 80 tkr. Prognosen per den 31 december är noll. 
   

Kommunikationsfunktionen 

Funktionens resultat är positivt och uppgår till 472 tkr. De huvudsakliga anledningarna till överskottet 
är sjukskrivningar och operiodiserade intäkter. Prognos för helår förväntas bli ett överskott om 100 
tkr.  

Ekonomifunktionen 

Funktionens resultat är positivt och uppgår till 573 tkr. Överskottet beror dels på för perioden lägre 
personalkostnader samt icke-budgeterade intäkter, dels på att hälften av kommunens kostnader för 
kundfakturor från och med 2020 belastar sektor samhällsbyggnads taxekollektiv. Prognosen för 
helåret är ett överskott om 1 000 tkr.  

Fastighet 

Fastighet redovisar för perioden ett positivt resultat om 4 622 tkr. Överskottet för perioden beror på 
försäljning av fastigheten Tveten samt att vintern varit mild vilket i sin tur inneburit lägre kostnader 
för energi- och snöröjning. Överskottet kommer att användas till att finansiera förstudier och 

Budget 
2020

 Budget 
mars

Utfall 
mars 

Resultat 
mars

Prognos 
2020 

Avvikelse 
%

Stab 4 383 1 096 1 070 26 100 2,3%
Administrationsfunktionen 2 955 739 659 80 0 0,0%
Kommunikationsfunktionen 9 404 2 352 1 879 472 100 1,1%
Ekonomifunktionen 16 572 4 144 3 570 573 1 000 6,0%
 -fastighet ** 0 0 -4 622 4 622 0 0,0%
Personalfunktionen 22 732 5 683 4 947 736 400 1,8%
Digitaliseringsfunktionen 29 252 7 313 7 065 248 0 0,0%
Servicefunktionen* 86 901 21 725 21 705 21 0 0,0%
Summa stödfunktioner 172 199 43 050 36 272 6 778 1 600 11,1%
*Budgetram för lokalvård och vaktmästari har fr. 2020 flyttats till servicefunktionen

** Tillhör sedan hösten 2019 ekonomifunktionen
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detaljplanearbeten kopplade till kommunens lokalprojekt. Dessa kostnader har tidigare redovisats i 
investeringsprojekten men på grund av nya redovisningsrekommendationer som trätt i kraft 2020 
kommer dessa kostnader nu att belasta resultatet. Prognosen per helår för fastighet är därmed noll.  

Personalfunktionen 
Funktionens resultat är positivt och uppgår till 736 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader 
på grund av vakanser samt hitintills lägre kostnader än budgeterat för SOLTAK. Funktionen har 
nyrekryterat under våren men kommer att vakanshålla en halvtidstjänst inom bemanningsenheten, 
vilket kommer att leda till ett överskott på helårsbasis. Prognosen för helår beräknas till överskott om 
400 tkr.   

Digitaliseringsfunktionen 

Funktionens resultat är positivt och uppgår till 248 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för 
SOLTAK än budgeterat. Prognosen per den 31 december är noll. Sektorn har goda förhoppningar om 
att prognosen ska förbättras. Än så länge har emellertid endast ett fåtal fakturor inkommit från 
SOLTAK, varför det i dagsläget är svårt att uppskatta den totala kostnadsbilden.  

Servicefunktionen   

Servicefunktionens resultat är positivt och uppgår till 21 tkr. På helåret prognosticerar funktionen en 
nollprognos.  

Inom måltidsproduktionen är resultatet negativt och uppgår till 221 tkr. Underskottet kan i första hand 
hänföras till höga livsmedelspriser. Storköksprisindex ökade under 2019 med 5,3 procent samtidigt 
som den generella prisuppräkningen i strategisk plan var 1,9 procent. Måltid har även köpt in ett 
beredskapslager som en del av sin krisplanering. Nedstängningen av gymnasiet har ännu inte fått 
någon ekonomisk effekt för måltidsproduktionen, då livsmedel som regel inhandlas två veckor innan 
en måltid ska produceras. Prognosen för helår förväntas inte avvika mot budget. 

Inom lokalvård och vaktmästeri är resultatet positivt och uppgår 87 tkr. Motsvarande resultat för 
parkverksamheten är 155 tkr. Det positiva resultatet behövs för att klara ett nollresultat på årsbasis, då 
kostnaderna generellt är högre under sommaren. Prognosen påverkas negativt av att priset på 
förbrukningsvaror har stigit kraftigt under 2020.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

  
 
 
 
 
§ 28 Dnr: KS 2020/377 
 
Uppföljning och prognos 2020 sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för sektor 
samhällsbyggnad med följande tillägg: 
 

 Att inte återbesätta nuvarande vakans av en bygglovshandläggare. 
 Att minska på kostnaden för utbildnings- och konferensverksamheten. 
 Att minska på kostnaden för vägunderhåll. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per mars. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 300 tkr. Ett vite om 500 tkr för en inte utförd byggnadsskyldighet som fakturerats under 
perioden ingår i prognosen.   

Det prognostiserade underskottet beror på vikande bygglovsintäkter, där man ser en nedgång 
av antalet större bygglovsärenden jämfört med föregående år. Inom exploatering täcker inte 
intäkterna för detaljplaner de nedlagda kostnaderna vilket bidrar underskottet.  

Ett litet underskott finns också inom Strategi Samordning, där kostnader för framtagande av 
ÖP är orsaken. Inom Färdtjänst har omsorgsresorna blivit dyrare vilket bidrar till underskottet.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:  

 Att inte återbesätta nuvarande vakans av en bygglovshandläggare. 
 Att minska på kostnaden för utbildnings- och konferensverksamheten. 
 Att minska på kostnaden för vägunderhåll. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/377
2020-04-16

 
Sandra Kristensson Till Kommunstyrelsen 
Skriv din titel 
 
 
Uppföljning och prognos mars 2020 sektor samhällsbyggnad 

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt fatta beslut 
om de åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad redovisar en budget i balans per mars. Prognos för helåret är ett underskott 
om 1 300 tkr. Ett vite om 500 tkr för en inte utförd byggnadsskyldighet som fakturerats under 
perioden ingår i prognosen.  Det prognostiserade underskottet beror på vikande 
bygglovsintäkter, där man ser en nedgång av antalet större bygglovsärenden jämfört med 
föregående år. Inom exploatering täcker inte intäkterna för detaljplaner de nedlagda 
kostnaderna vilket bidrar underskottet. Ett litet underskott finns också inom Strategi 
Samordning, där kostnader för framtagande av ÖP är orsaken. Inom Färdtjänst har 
omsorgsresorna blivit dyrare vilket bidrar till underskottet.  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Skriv namn här 
Sektorchef   
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Bilaga Dnr KS 2020/377
2020-04-16

 
Sandra Kristensson 
 
 
Uppföljning och prognos mars 2020 sektor samhällsbyggnad 
 

 

Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 275 tkr 
för perioden. En engångssumma om 500 tkr avseende ett vitesföreläggande har bokförts på sektorn 
och räknas in i det samlade resultatet. Prognosen för helår är ett underskott om 1 300 tkr. 
Personalkostnaderna har minskat med 0,7 % jämfört med samma period föregående år. Det kan bero 
att det vid personalomsättning kan uppstå perioder av glapp med vakanser och minskade kostnader 
som följd, men förändringen är så pass liten att det är svårt att dra någon säker slutsats.  

Exploatering redovisar ett underskott i verksamheten om 126 tkr. Prognosen för helåret visar ett 
underskott om 500 tkr, vilket kan härledas till detaljplanering. Intäkterna är låga och täcker inte 
kostnaderna för det arbete som läggs ner. Under perioden har man vakanser vilket ger ett visst 
överskott på personalkostnader, men det riskerar också att leda till en sämre framdrift på sikt. Även 
inom andra verksamhetsdelar råder en osäkerhet kring intäktsnivån, vilket kommer att följas noga 
under året.  

Bygg Miljö redovisar en budget i balans för perioden, men en försiktig prognos visar ett underskott om 
1 000 tkr på helåret. Man kan se en nedgång i antalet bygglovsärenden jämfört med samma period 
föregående år. Intäktsnivån i mars är markant lägre än förra året vilket kan antas bero på den rådande 
Coronaepidemin. Verksamheten kommer noga följa inflödet av ärenden under året.     

Strategi Samordning redovisar en budget i balans för perioden. Prognosen visar ett underskott om 100 
tkr, vilket kan härledas till kostnader för ÖP. För att kunna nå den satta prognosen och sträva efter en 
budget i balans räknar verksamheten med att kunna spara in på medel för kompetensutveckling, samt 
att inte genomföra ett planerat projekt under 2020.       

Budget 
2020

Budget 
mars

Utfall 
mars

Resultat 
mars

Prognos 
2020

Avvikelse 
%

(Tkr)
Samhällsbyggnad ledning 1 439 360 329 31 0 0,0%
Exploatering 6 503 1 626 1 752 -126 -500 -7,7%
Bygg och Miljö 6 564 1 641 1 629 12 -1 000 -15,2%
Strategi och Samordning 6 180 1 545 1 517 28 -100 -1,6%
Infrastruktur 22 878 5 720 5 511 209 0 0,0%
varav gata drift 9 649 2 412 2 255 157 0 0,0%
varav gata teknik 12 299 3 075 3 063 12 0 0,0%
DELSUMMA 43 564 10 891 10 738 153 -1 600 -3,7%

Färdtjänst 5 904 1 476 1 563 -87 -200 -3,4%
Bostadsanpassning 2 320 580 871 -291 0 0,0%
Vite byggnadsskyldighet 0 0 -500 500 500

Total sektor Samhällsbyggnad 51 788 12 947 12 672 275 -1 300 -2,5%
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Infrastruktur består av flera delar varav gata drift och gata teknik är den skattefinansierade delen. 
Resultatet för perioden är ett litet överskott om 209 tkr och prognosen visar på en budget i balans.  

Färdtjänst redovisar ett underskott om 87 tkr. Prognos för helår är ett underskott om 200 tkr, vilket 
beror på både ett ökat antal omsorgsresor som även är dyrare.   

Tomtförsäljning 

Nettovinst med anledning av tomtförsäljning prognostiseras uppgå till 7 200 tkr. 

Det är försäljning av industritomter inom Stora Höga södra industriområde samt i Ödsmåls 
industriområde som kommer att ske under året. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-04-21

  
 
 
 
 
§ 29 Dnr: KS 2020/378 
 
Uppföljning och prognos 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos per mars 2020 för 
avgiftsfinansierad verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 854 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 3 300 tkr. Intäkterna förväntas inte kunna täcka verksamheten som 
nu är fullbemannad och i full drift. Kostnader för drift och underhåll förväntas bli dyrare än 
under ett genomsnittsår.  

Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden med 887 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 1 500 tkr. Överskottet beror till största delen på ej tillsatta tjänster.   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 

 
Beslut skickas till 
Sandra.kristensson@stenungsund.se 
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Sandra Kristensson Till Kommunstyrelsen 
Skriv din titel 
 
 
Uppföljning och prognos mars 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt fatta beslut 
om de åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med 854 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 3 300 tkr. Intäkterna förväntas inte kunna täcka verksamheten som 
nu är fullbemannad och i full drift. Kostnader för drift och underhåll förväntas bli dyrare än 
under ett genomsnittsår.  

Avfall inkl. slam visar ett överskott för perioden med 887 tkr. Prognosen visar på ett 
underskott på helåret om 1 500 tkr. Överskottet beror till största delen på ej tillsatta tjänster.   

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2020-04-16 
Bilaga – 2020-04-16 Ekonomisk uppföljning 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Skriv namn här 
Sektorchef 
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Sandra Kristensson 
 
 
Uppföljning och prognos mars 2020 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
VA-enheten 

 

 

VA-enheten, avgiftsfinansierad 

Vatten och avlopp redovisar ett underskott om 854 tkr. Verksamheten är nu fullbemannad och i full 
drift vilket har visa sig inte täckas av de förväntade intäkterna. Elkostnaderna är fortsatt höga och 
kostnader för drift och underhåll enligt kontrollplan förväntas bli högre än under ett genomsnittsår. 
Ledningsnätet i kommunen är i stort behov av fortsatt underhåll, och en plan för det arbetet håller på 
att tas fram. Samtidigt minskar vattenförsäljningen något. Vad det beror på är det svårt att redan nu dra 
någon slutsats kring. Prognosen för året visar ett underskott om 3 300 tkr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelse
%

51 788 12 947 12 050 -897 -2 300 -4,4%

-50 883 -12 721 -12 679 42 -1 000 2,0%

905 226 -629 -855 -3 300

-905 -226 -226 0 0 0,0%

0 0 -855 -855 -3 300

Finansiella kostnader

Totalt VA-verksamheten

Verksamhetens nettokostnad

Prognos 
2020

Budget 
2020

Budget 
mars

Utfall 
mars

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Resultat 
mars
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Avfall 

 

 

Avfall, avgiftsfinansierad 

Avfall inklusive slam visar ett överskott för perioden med 887 tkr. Låga personalkostnader under 
perioden beror på ännu ej tillsatta tjänster. Avfallsmängderna på ÅVC:n är något lägre jämfört med 
samma period föregående år, vilket antas bero på den rådande Coronaepidemin. Prognosen för året 
visar ett överskott om 1 500 tkr.  

Avvikelse
%

26 839 6 710 6 213 -497 0 0,0%

-26 839 -6 710 -5 328 1 382 1 500 -5,6%

0 0 885 885 1 500

2 850 713 652 -61 0 0,0%
-2 850 -713 -650 63 0 0,0%

0 0 2 2 0

0 0 887 887 1 500

Prognos 
2020

Budget 
2020

Budget 
mars

Utfall 
mars

Resultat 
mars

Kostnader

Verksamhetens intäkter

Resultat Slam

Totalt Avfallsverksamheten

Verksamhetens kostnader

Slam
Intäkter

Resultat Avfall
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-04-22

  
 
 
 
 
§ 27 Dnr: KS 2020/375 
 
Uppföljning och prognos för sektor utbildning mars 2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt att notera 
de åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 1 115 tkr för perioden januari till mars 2020. 
Prognosen för året är ett underskott om 4 300 tkr. Orsaken till det prognostiserade 
underskottet är i huvudsak kostnaderna för skolskjuts som överstiger budget samt intäkten 
från statsbidraget för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder som minskat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Bilaga 1, Uppföljning och prognos sektor utbildning mars 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L): 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt att noterar 
de åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Lisbeth Svensson (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Roland.persson@stenungsund.se 
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Roland Persson Till kommunstyrelsen 
Enhetschef ekonomi 
 
 
Uppföljning och prognos för sektor utbildning mars 2020 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt fatta beslut 
om de åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 1 115 tkr för perioden januari till mars 2020. 
Prognosen för året är ett underskott om 4 300 tkr. Orsaken till det prognostiserade 
underskottet är i huvudsak kostnaderna för skolskjuts som överstiger budget samt intäkten 
från statsbidraget för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder som minskat. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-15 
Bilaga 1, Uppföljning och prognos sektor utbildning mars 2020 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
 
Elisabeth Andreasson  
tf Sektorchef   
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Roland Persson 
 
 
Uppföljning och prognos sektor utbildning mars 2020 
 
 

 
 
Sektor utbildning redovisar ett resultat om 1 115 tkr per mars. Det prognostiserade resultatet 
för 2020 är -4 300 tkr. Sektor utbildning omfattar från och med 2020 också Anläggning med 
Stenungsund Arena. 
Det prognostiserade underskottet beror till största del på underskott på intäkten från 
statsbidraget för maxtaxa samt kostnader för skolskjutsar utöver budgeterad nivå. Även 
Staben och Kultur och Fritid prognostiserar ett visst underskott. 
Personalkostnaderna för sektorn under perioden januari till mars har ökat med 1,6% jämfört 
med samma period 2019 (hänsyn är tagen till att sektorn utökats med Anläggning). Ökningen 
är därmed mindre än lönerörelsen vilket innebär att kostnaden för personal minskat jämfört 
med förra året i relativa tal. 
 
Sektorsövergripande 
Det redovisade resultatet för sektorsövergripande är -806 tkr. Underskottet beror på minskade 
intäkter från statsbidraget för maxtaxan samt kostnader för skolskjuts utöver budget. 
Prognosen för 2020 är ett underskott om 5 300 tkr där maxtaxan bidrar med 2 300 tkr och 
skolskjutsarna med 3 000 tkr. Intäkten från maxtaxan låg under budgeterad nivå även förra 
året och någon förändring av budgeten har inte gjorts 2020. Minskningen av bidraget från 
2019 till 2020 uppgår till drygt 500 tkr. 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett överskott om 1 323 tkr. Överskottet kommer från minskade kostnader 
för fristående pedagogisk omsorg samt ett mindre överskott bland förskolenheterna. Under 
våren kommer det att finnas ett visst överintag av barn men till hösten förväntas det finnas 

Budget 
mars

Prognos 
mars

9 526 2 381 3 188 -806 -5 300 -55,6%
155 046 38 762 37 438 1 323 2 000 1,3%
298 860 74 715 74 724 -9 0 0,0%
106 374 26 593 26 592 1 0 0,0%

30 916 7 729 7 185 544 0 0,0%
23 441 5 860 5 422 438 0 0,0%
57 887 14 472 14 315 157 -650 -1,1%
75 355 18 839 19 372 -533 -350 -0,5%

757 405 189 351 188 236 1 115 -4 300 -0,6%
Anläggning har tillkommit under Kultur och Fritid  och ökat budgetramen 2020 med 35 239 tkr

Särskola
Staben

Kultur och Fritid
Totalt sektor Utbildning

Sektorsövergripande
Förskola

Grundskola
Gymnasium

Kompetens och Utveckling

Budget 
2020

Utfall 
mars

Resultat 
mars

Avvikelse 
%
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ledig kapacitet. Den lediga kapaciteten, i kombination med att nya förskoleavdelningar byggs 
och färdigställs under innevarande år, ställer stora krav på verksamheten att hålla avdelningar 
stängda under hösten. Om så inte sker, är risken stor att det får negativa konsekvenser för 
verksamhetens ekonomi. Till skillnad från sektorn som helhet har personalkostnaden inom 
förskolan ökat under årets tre första månader med 9,2%. Kostnadsökningen förklaras av att 
antalet anställda inom verksamheten har ökat. Ökningen finansieras till stor del av 
statsbidraget för mindre barngrupper. Prognosen för året är ett överskott om 2 000 tkr. 
 
Grundskola 
Grundskolans redovisade resultat är -9 tkr. Ingen avvikelse från budgeten prognostiseras. 
Grundskolan har tagit del av statsbidrag i form av flyktingmiljarderna motsvarande 1 500 tkr 
vilket påverkar resultatet positivt. Det finns enheter som fortfarande har problem med sin 
ekonomi och det gäller då främst Ucklumskolan, Kristinedalskolan och Nyborg. Avseende 
Ucklumskolan och Kristinedalskolan finns extra medel i budget 2020 om 3 000 tkr för att 
täcka dessa underskott men ett visst underskott kvarstår trots det. Även Kyrkenorumskolan 
och Stora Högaskolan F-6 prognostiserar underskott. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett resultat om 1 tkr. Ingen avvikelse från budget prognostiseras för året. 
Prognosen bygger på att gymnasiet genomför de åtgärder som planerats och påbörjats. För 
närvarande pågår ett arbete med att samordna och effektivisera stödresurserna mellan 
gymnasiets olika enheter. Även ett arbete med olika digitala lösningar för elever pågår. Inför 
höstterminen kommer antalet elever att öka och det ger goda möjligheter att fylla upp 
befintliga platser och därmed få en kostnadseffektiv verksamhet. 
 
Särskola 
Resultatet för grund- och gymnasiesärskolan uppgår till 438 tkr och prognosen för 2020 är en 
ekonomi i balans. Inom gymnasiesärskolan pågår ett arbete där man undersöker möjligheterna 
till samordning med de flexibla lösningar som idag finns inom Introduktionsprogrammet. 
 
Staben 
Redovisat resultat för staben per mars är 157 tkr. Prognosen för 2020 pekar dock på ett 
underskott om 650 tkr. Främsta anledningen till underskottet finns inom administrationen och 
beror på minskningar i budgeten som inte verksamheten klarat av att hantera. Det finns en risk 
för underskott inom enheten för flerspråkighet som delvis finansieras av 
etableringsschablonen. Risken ligger i att antalet nyanlända minskar mer än prognostiserats 
under innevarande år vilket får till följd att intäkterna från etableringsschablonen sjunker. 
 
Kultur och fritid 
Kultur och fritids resultat per mars uppgår till -533 tkr. Prognosen för 2020 pekar på ett 
underskott om 350 tkr. Resultatet beror på kostnader för sjukskrivningar inom verksamheten 
på Stenungsund Arena samt vikande intäkter både på kulturhuset Fregatten och på 
Stenungsund Arena till följd av en stor minskning av antalet besök. Prognosen bygger på att 
antalet besök återgår till det normala efter sommaren. 
 
Kompetens och utveckling 
Det redovisade resultatet för kompetens och utveckling är 544 tkr och ingen avvikelse från 
budget prognostiseras för året. Prognosen bygger på att vuxenutbildningen och AME har ett 
visst överskott som kan finansiera det underskott som uppstår på enheten för nyanlända och 
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avser kostnaderna de fastigheter som hyrts in för att husera ensamkommande flyktingbarn 
2015 och 2016. Kompetens och utveckling har tagit del av flyktingmiljarderna med 1 000 tkr 
vilket täcker en del av underskottet för fastigheterna. Liksom inom staben finansieras en del 
av verksamheten av etableringsschablonen och prognosen bygger på att intäkten inte sjunker 
för mycket beroende på minskat flyktingmottagande. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-04-22

  
 
 
 
 
§ 26 Dnr: KS 2020/361 
 
Uppföljning och prognos för sektor socialtjänst mars 2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt noterar de 
åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat samt beslutar om ”Tillfällig stängning 
av boendeverksamhet inom funktionshinder 2 800 tkr”. 

 
Välfärdsutskottet lämnar förslaget om ”Lägerverksamhet, ej verkställda beslut 400 tkr” utan 
ställningstagande för att få mer information på kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar ett positivt resultat på 5 145 tkr till och med mars. På helår 
prognostiserar sektor socialtjänst ett underskott på 10 000 tkr.  
 
Underskotten finns inom individ och familjeomsorgen 7 500 tkr, särskilt boende 2 700 tkr, 
hälso- och sjukvård 1 100 tkr samt inom ordinärt boende 1 300 tkr. Verksamheten 
funktionshinder redovisar ett överskott. Kostnadsutvecklingen följs och åtgärder för att nå 
budget i balans fortsätter. Fokus för åtgärder i dagsläget är optimerad bemanning och 
minskning av sjuktal och övertidskostnader i sektorn.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-16 
Bilaga 1, Uppföljning och prognos sektor socialtjänst mars 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L): 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt noterar de 
åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat samt beslutar om ”Tillfällig stängning 
av boendeverksamhet inom funktionshinder 2 800 tkr”. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-04-22

Välfärdsutskottet lämnar förslaget om ”Lägerverksamhet, ej verkställda beslut 400 tkr” utan 
ställningstagande för att få mer information på kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Lisbeth Svensson (L) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos för sektor socialtjänst mars 2020 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos mars 2020 samt fatta beslut 
om de åtgärder om budget i balans som förvaltningen lämnat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar ett positivt resultat på 5 145 tkr till och med mars. På helår 
prognostiserar sektor socialtjänst ett underskott på 10 000 tkr.  
 
Underskotten finns inom individ och familjeomsorgen 7 500 tkr, särskilt boende 2 700 tkr, 
hälso- och sjukvård 1 100 tkr samt inom ordinärt boende 1 300 tkr. Verksamheten 
funktionshinder redovisar ett överskott. Kostnadsutvecklingen följs och åtgärder för att nå 
budget i balans fortsätter. Fokus för åtgärder i dagsläget är optimerad bemanning och 
minskning av sjuktal och övertidskostnader i sektorn.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-16 
Bilaga 1, Uppföljning och prognos sektor socialtjänst mars 2020 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef 
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Uppföljning och prognos mars 2020 Sektor socialtjänst, bilaga

Resultat och prognos för sektor socialtjänst mars 2020
Sektor socialtjänst redovisar ett positivt resultat på 5 145 tkr till och med mars. På helår 
prognostiserar sektor socialtjänst ett underskott på 10 000 tkr. Det överskott som finns i mars 
kommer att användas för att täcka kommande sommarkostnader i verksamheten. 

Verksamheten arbetar löpande med handlingsplaner för att minska underskottet.

En del av sektorns utmaningar sen en tid tillbaka har varit personalkostnadsökningar. Sektorns 
arbete för att minska dessa kostnader startades upp i mitten av 2019 med ett förbättrat resultat 
på posten med cirka 2 mnkr under första kvartalet 2020. Antalet årsarbetare har gått ner från 
792 till 776 jämfört mellan mars 2019 och 2020. Den största förändringen finns i 
verksamheten särskilt boende som också var den verksamhet som ökade sina kostnader under 
sista delen av 2018 till mitten av 2019. Sektorn har arbetat aktivt för att minska kostnaderna 
och kan se att det rör sig i en positiv riktning.
Sektorns totala kostnader har minskat med cirka 3 mnkr under första kvartalet jämfört med 
samma kvartal 2019. 

Prognosen fördelas enligt följande: 

Sektorsledning + 300 tkr
Tillfälliga vakanser på tjänster samt utbildningsmedel

IFO - 7 460 tkr
Prognosen för IFO är negativt och uppgår till 7 460 tkr och förklaras av ökade kostnader inom 
försörjningsstöd i samband med att etableringsschablonen minskar. Verksamheten har även 
ökade kostnader för placeringar i familjehem 2 nya ärenden senhösten 2019 samt 5 nya 
ärenden hittills under 2020. Vuxenenheten samt psykiatri visar även de på underskott, detta 
vägs upp något av ett prognostiserat överskott inom placeringar barn och unga, samt 
flyktingverksamheten där det i dagsläget endast finns ett köpt familjehem.

Funktionshinder  + 2 200 tkr
Prognosen för funktionshinder är positivt och uppgår till 2 200 tkr. Överskottet förklaras av 
centralt ofördelade medel och ett överskott inom verksamheten för korttidsavlastning. 

Avvikelse
%

9 751 2 438 1 722 716 300 3,1%
109 443 27 361 27 753 -395 -7 460 -6,8%
22 488 5 622 6 212 -590 -2 500 -11,1%

143 795 35 951 33 247 2 705 2 210 1,5%
37 928 9 482 9 242 239 -1 100 -2,9%

114 058 28 514 26 872 1 641 -1 250 -1,1%
109 320 27 330 27 092 239 -2 700 -2,5%
524 295 131 076 125 928 5 145 -10 000 -1,9%

Sektorsövergripande

Budget 
2020

Budget 
mars

Utfall   
mars

Resultat 
mars

Prognos 
2020

Totalt sektor Socialtjänst

IFO
-varav försörjningsstöd

Funktionshinder
Kommunal hälso o sjukvård

Ordinärt boende
Särskilt boende
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Kommunal hälso- sjukvård -1 100 tkr
Prognosen för kommunal hälso- och sjukvård är minus 1 100 tkr och förklaras av 
hjälpmedelskostnader och kommande inhyrda sjuksköterskor för att klara 
sommarbemanningen.

Särskilt boende - 2 700 tkr
Prognosen för SÄBO är minus 2 700 tkr och förklaras av sjuklönekostnader och ökad 
sysselsättningsgrad för medarbetare. Verksamheten arbetar löpande med att verkställa 
handlingsplaner för att minska medarbetare och outnyttjad tid och genom det komma i balans. 

Ordinärt boende -1 250 tkr
Prognosen för ordinärt boende är minus 1 250 och framtagande av handlingsplan kommer att 
genomföras omgående för att arbeta mot en budget i balans.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/277
2020-03-30

 
Camilla Hagström Till kommunfullmäktige 
Abonnentingenjör 
 
 
Utökning av VA-verksamhetsområde för Starrkärr 2:76 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 
spillvatten för Starrkärr 2:76 samt kommande avstyckning, i enlighet med kartbilaga daterad 
2020-04-01.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Starrkärr 2:76 har inkommit med en ansökan om att ansluta sig till 
kommunalt vatten och spillvatten. Del av Starrkärr 2:65 samt Starrkärr 2:76 ingår i dagsläget 
inte i ett verksamhetsområde. Det kommer att göras en avstyckning från Starrkärr 2:76. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat områden där samtliga fastigheter är anslutna till 
befintliga VA-ledningar. Fastigheten ligger även i direkt angränsning mot befintligt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Kommunens ledningar för vatten och 
spillvatten kommer att anläggas över en privat fastighet. 
 
Ett verksamhetsområde bestäms av huvudmannen, kommunen, och utgör en gräns inom 
vilken vattentjänstlagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. 
 
För att kunna ta ut taxa inom LAV (Lag om allmänna vattentjänster) måste fastigheten ingå i 
ett verksamhetsområde. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för att ansluta det nya verksamhetsområdet bedöms uppgå till ca 200 tkr. 
Ledningsrätt kommer att sökas för de kommunala VA-ledningarna som kommer att anläggas 
över Starrkärr 2:65.  
 
Ingen intrångsersättning utgår till fastighetsägaren. VA-verksamheten står för 
förrättningskostnaderna för ledningsrätten. 
 
Kostnaderna för utbyggnaden bedöms inte överskrida intäkterna för anläggningsavgifterna 
enligt gällande VA-taxa. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/277
2020-03-30

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Utbyggnaden kommer att planeras samt utföras av kommunens egen personal.  
 
Juridiska bedömningar 
Beslutet medför inga juridiska konsekvenser. Ledningarna kommer att säkerställas med 
ledningsrätt genom lantmäteriförrättning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Översiktskarta 2020-04-01 
Kartbilaga 2020-04-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Fastighetsägare Starrkärr 2:76
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© Lantmäteriet, © Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Utökning av VA-verksamhetsområde
för Starrkärr 2:76, del av Starrkärr
2:65.

Blå - befintligt
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/598
2020-03-31

 
Fabiana Tomé Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Planstart för Stenung 2:162, Stenungskolan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att starta planarbete för Stenung 2:162, Stenungskolan. 
Detaljplanen läggs i prioriteringsgrupp ”Pågående” vilket innebär att planarbetet kan startas 
direkt efter att Plankostnadsavtal är tecknat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade positivt planbesked 2019-11-25 för ny detaljplan för Stenung 
2:162 och detaljplanen lades i prioriteringsgrupp 1. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheterna för en om-och tillbyggnad av Stenungskolan. 
 
Beskrivning av ärendet 
En ansökan om planbesked har inkommit till kommunen 2018-11-05 och kommunstyrelsen 
beviljade positivt planbesked 2019-11-25 för ny detaljplan för Stenung 2:162. Syftet med 
detaljplanen är att pröva möjligheterna för en om-och tillbyggnad av Stenungskolan. Området 
ligger inom Stenung 2:162 och är sedan tidigare planlagd för användning allmänt ändamål i 
stadsplan 77”område vid doterödsvägarna” antagen 1986-11-17, ändrad 1996-05-08 och 
2004-06-21 (241). 

Den västra delen av området ligger inom 150 meter från Bohusbana där det går farligt gods. 
Detta kan göra att det kommer att krävas skyddsåtgärder för att kunna bebygga den berörda 
delen av området 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/598
2020-03-31

 
Lokaliseringskarta 1 
 

 
Lokaliseringskarta 2 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett plankostnadsavtal ska upprättas. Uppkomna kostnader belastar sektor stödfunktioner, 
Fastighet, enligt ansökan. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/598
2020-03-31

 
Barnkonsekvensanalys 
Konsekvenser för barn kommer beskrivas senare i detaljplanen i form av en 
barnkonsekvensanalys.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Protokoll KS 2019-11-25 §271 
Ansökan om planbesked 2018-11-05 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Helena.cessford@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/29
2020-04-07

Karta, Ungefärligt läge för vänstersvängfält och anslutning till detaljplaneområdet

 
Jessica Andersson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Tilläggsavtal till tidigare tecknat medfinansieringsavtal med 
Trafikverket gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsavtal tecknas med Trafikverket för redovisad 
kostnadsökning till medfinansieringsavtal (tecknat 2019-06-11). Kostnaden ryms inom 
exploateringsprojektet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl har 
Stenungsunds kommun tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket (2019-06-11) för 
anläggningskostnader av vänstersvängfält på väg 574; kostnaderna bedömdes då till cirka 4,5 
mnkr. Trafikverket har nu meddelat en ny bedömd kostnad på cirka 8,3 mnkr där Trafikverket 
tar fram ett tilläggsavtal för kostnadsökningen.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl krävs 
det för säker infart till nya området att ett vänstersvängfält anläggs på Trafikverkets väg 574. 
Stenungsunds kommun har tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket (2019-06-11) 
för anläggningskostnaderna som bedömdes till cirka 4,5 mnkr (baserad på 2018 års 
entreprenadindex).  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/29
2020-04-07

Trafikverket har nu meddelat en ny bedömd kostnad på cirka 8,3 mnkr, bland annat på grund 
av generella kostnadsökningar och tillkomna poster. Trafikverket har meddelat att ett 
tilläggsavtal till tidigare tecknat medfinansieringsavtal behöver tas fram för 
kostnadsökningen. Trafikverket kommer ta fram tilläggsavtal och skicka till Stenungsunds 
kommun för undertecknande. För att inte vänta in tilläggsavtalet föreslår Förvaltningen att 
beslut fattas att godkänna kostnadsökningen samt besluta att underteckna tilläggsavtal till 
tidigare tecknat medfinansieringsavtal. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen har tecknat exploateringsavtal med Peab Markutveckling AB som ska bekosta 2/3 
av de faktiska kostnaderna för åtgärderna; resterande 1/3 ska Stenungsunds kommun bekosta. 
Peab Markutveckling AB är informerade om kostnadsökningen och accepterar att de tar sin 
andel även av ny bedömd kostnad för åtgärden. Andelen för Stenungsunds kommun innebär 
en kostnadsökning om 1,2 mnkr utöver budgeterad kostnad. Kostnaden ryms inom 
exploateringsprojektet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Bilaga, Medfinansieringsavtal mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
jessica.andersson2@stenungsund.se
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1 (7) 

Arendenummer 

Trafikverket TRV-2016/94959 

Medfinansieringsavtal - Vänstersvängfält på väg 574, Kvarnhöjden, 
Jörlanda, Stenungsunds kommun 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och 
innefattar: 
181 Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

□ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

□ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

□ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och 
Trafikverket 

- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens
anläggning, eller

- får i uppdrag att genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 

Stenungsunds kommun, org.nr. 212000-1298, 444 82 Stenungsund, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 

Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 

Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa trafiksituationen 
utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband med medfinansiering 
från annan part till statlig infrastruktur. 

Detaljplanen: Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4: 1 m.fl. 
utställningshandling 2018-07-18 

§3 Bakgrund och syfte 

Bakgrund 
Stenungsund kommun planerar en utökad bebyggelse norr om Jörlanda centrum, 
Kvarnhöjden. Detaljplanearbetet har påbörjats och är i granskningsskedet. Syftet med 

Ärendenummer KS 2019/29
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-03-24

  
 
 
 
 
§ 22 Dnr: KS 2020/237 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala avfallsföreskrifter. De lokala 
avfallsföreskrifterna börjar gälla från och med 2020-07-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har tillsammans med Göteborgsregionen, där Stenungsunds kommun 
ingår, en avfallsplan som är gällande till och med 2020 och som de lokala 
avfallsföreskrifterna är kompatibla med.  
 
Under hösten 2019 har Göteborgsregionen tillsammans med medlemskommunerna arbetat 
fram ett nytt förslag till Avfallsplan som har samråtts i alla medlemskommunerna. Den nya 
avfallsplanen förväntas antas under innevarande år.  
 
I samband med att avfallsplanen har arbetats om har förvaltningen sett över de lokala 
föreskrifterna för att anpassa dessa till den nya avfallsplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Styrdokument - Lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
Yttrande från Naturskyddsföreningen 
 
 
Beslut skickas till 
Michael.koohler@stenungsund.se

60



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/237
2020-03-02

 
Michael Kööhler Till kommunfullmäktige 
Enhetschef Avfall 
 
 
Lokala avfallsföreskrifter 2020 för Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala avfallsföreskrifter. De lokala 
avfallsföreskrifterna börjar gälla från och med 2020-07-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har tillsammans med Göteborgsregionen, där Stenungsunds kommun 
ingår, en avfallsplan som är gällande till och med 2020 och som de lokala 
avfallsföreskrifterna är kompatibla med. Under hösten 2019 har Göteborgsregionen 
tillsammans med medlemskommunerna arbetat fram ett nytt förslag till Avfallsplan som har 
samråtts i alla medlemskommunerna. Den nya avfallsplanen förväntas antas under 
innevarande år. I samband med att avfallsplanen har arbetats om har förvaltningen sett över de 
lokala föreskrifterna för att anpassa dessa till den nya avfallsplanen. 
 
Beskrivning av ärendet 
I miljöbalkens 15 kapitel 11 § stadgar står det att ”för varje kommun ska det finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter och hantering av avfall som gäller för 
kommunen och en avfallsplan”. Både avfallsföreskrifter och avfallsplan ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Avfallsplanen utgår ifrån naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en 
avfallsplan ska innehålla, avfallsplanen ska följas upp och revideras vart fjärde år. De lokala 
avfallsföreskrifterna innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering. 
Föreskrifterna beskriver vad som ska gälla angående sortering av avfall, hämtning av sopor, 
slam och vilka krav som ska ställas på fastighetsägaren när det gäller sortering för 
återvinning, framkomlighet för renhållningsfordon, hämtställen med mera. 

Gällande avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun antogs av kommunfullmäktige under 
2015. Sedan 2015 har mycket hänt på avfallsområdet i Sverige och våra föreskrifter behöver 
då revideras för att vara aktuella och flexibla i förhållande till gällande förordningar och 
regler.  

Avfallsföreskrifterna beskriver i detalj vilka regler som gäller för respektive kommun i 
avfallsfrågan.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/237
2020-03-02

Det aktuella förslaget till avfallsföreskrifter 2020 har arbetats fram av förvaltningen, med 
hjälp av Avfall Sveriges underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter som är 
uppdaterade efter gällande lagar och förordningar. Avfallsföreskrifterna är framtagna i 
samarbete med Tjörns kommun då avfallsverksamheten har ett kommunöverskridande 
samarbete för drift av avfallsfrågorna. 

De nya avfallsföreskrifterna är skrivna på ett mer övergripande sätt, detaljerna finns istället att 
hitta i informationsmaterial och i guider. Förvaltningen tror detta kommer att förenkla och 
säkerställa en smidig omställning till de förändringar och lagar som förväntas komma 
framöver. Det nya förslaget på föreskrifter möjliggör också en snabbare anpassning till 
kommande förändringar i samhället och krav från våra invånare. 

Förslaget innehåller en ökad tydlighet bland annat kring begreppen transportväg, hämtställe 
och dragväg samt kring reglerna för tömning av avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar. Dessutom innehåller förslaget tydligare hänvisningar för verksamheter 
och företag vid Återvinningscentralen, samt förtydligande gällande hur avgifter för 
avfallshanteringen tas ut. 

Under samrådet har ett yttrande från Naturskyddsföreningen kommit in som förvaltningen 
avser ta upp i kommande regional Avfallsplan. Förvaltningen avser även att utöka 
informationsinsatser i samband med införandet av de nya Lokala avfallsföreskrifterna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Beslut om nya avfallsföreskrifter innebär att förvaltningen kan fortsätta med att driva 
verksamheten med uppdaterade föreskrifter som har en robusthet och ökad flexibilitet.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/237
2020-03-02

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Förslag till lokala Avfallsföreskrifter 
Yttrande från Naturskyddsföreningen 
 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Michael.koohler@stenungsund.se
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Inledande bestämmelser 
 

Bemyndigande 
 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Stenungsunds kommun. 
 
 

Definitioner 
 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen: 
 
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som 
kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

a) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, 
d.v.s. exklusive avfall till materialåtervinning, grovavfall och farligt avfall. 

b) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

c) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande 
av trädgård vid bostadshus. 

d) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med 
* i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 11b § Avfallsförordning (2011:927) 

e) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning. 

f) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med 
livsmedelshantering i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I 
begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken 
(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall 
detta samlas upp i sluten tank avsedd för matavfall. Förutom detta ingår också skal, 
ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. 
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

g) Med restavfall avses sorterat kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 
kvarstår när matavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-
avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall. 

2. 
a) Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, 

minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till 
hushållsavfall. Oljeavskiljare och fettavskiljare omfattas inte i detta begrepp.  

b) Med BDT avses bad-, disk- och tvättvatten 
c) Med fosforfällor avses filtermaterial med avsikt att ta upp fosfor ur avloppsvatten 
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d) Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, exempelvis 
tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.  

e) Med dragväg avses den gångväg som räknas som enkel gångväg från behållarens 
uppställningsplats vid hämtningstillfället fram till närmsta plats där hämtningsfordonet 
kan och tillåts stanna på. 

f) Med renhållaren avses den som hanterar det hushållsavfall som omfattas av 
kommunens ansvar. 

g) Med ansvarig nämnd avses Tekniska Myndighetsnämnden. 
 

 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och 
information 
 
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av 
det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar 
för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av ansvarig nämnd. 
 
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, 
returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar. 
 
 

Betalning och information 
 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Se gällande avfallstaxa för Stenungsunds 
kommun. 
 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som 
bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
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Sortering och överlämning av hushållsavfall 
 
 

Sortering av avfall 
 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 
gällande instruktioner och hålla det skilt från annat avfall. 
 
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport. 
 
 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
 
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i 
dessa föreskrifter. Hushållsavfall hämtas av renhållaren vid fastigheten, vid överenskommen 
eller anvisad plats enligt 19 §. 

 
Hushållsavallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön 
inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av 
borttransport av hushållsavfall från fastigheten. Fastighetsinnehavare ska upplysa 
Avfallsenheten, Stenungsunds kommun om ändrade förhållanden av betydelse för 
avfallshanteringen för fastigheten. 
 
 

Emballering av hushållsavfall 
 
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
och utrymmet är avsedd. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren är ansvarig för 
att hushållsavfall emballeras på ett säkert sätt så att skador på person, miljö eller nedskräpning 
inte uppstår. 
 
Obs. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 
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Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan 
utrustning 

 
 

Anskaffande och ägande 
 
12 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom kommunens 
avfallstaxa och som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem.  
 
13 § Kärl och säckar ägs av Stenungsunds kommun och tillhandahålls av renhållaren.                
Id-märkning på renhållarens utrustning får ej avlägsnas eller göras oläslig. Skada på id-
märkning ska anmälas till renhållaren. 
  
Kommunens avfallsverksamhet ansvarar för märkning, reparation och, vid behov utbyte av 
behållare. När sådant underhåll ska utföras så ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska 
ske enligt anvisning från kommunen.  
 
Container får ägas av annan än renhållaren. 
 
Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall 
anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Vid oaktsamhet 
kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig för skador på kommunens eller renhållarens 
egendom. 
 
Vid om- och tillbyggnation eller annan förändring som påverkar förutsättningarna för 
avfallshanteringen ska samråd ske med avfallsverksamheten på kommunen.  
 
 
 

Anläggande 
 
14 §  

a) Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning vara 
kortare än 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan 
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter. 
 

b) Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att fordon 
utrustat med kran kan angöra i direkt anslutning.  

 
c) Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 

hämtningsfordon. 
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d) Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska 
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande ska 
ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck 
inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 
kilogram eller har en volym på 1 kubikmeter. Om avståndet överstiger 10 meter 
åligger det fastighetsägaren att transportera fram filterkasett eller säck. 

 
e) Inga hinder inom kranens rörelseområde får finnas. Lyft får ej heller ske över staket, 

buskar, väg/gata, gång- och cykelbana, parkeringsplats et cetera. 
 

f) Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för 
matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad 
som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

 
 

Rengöring och tillsyn 
 
15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av tilldelade kärl och säckställ 
samt egen utrustning och emballage vid anläggning. Behållare och anläggningar ska ges 
regelbunden service och tillsyn för att förebygga störningar i anordningens funktion och 
olägenhet såsom nedskräpning, buller, lukt och dylikt. 
 
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken 
för olycksfall minimeras. 
 
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl 
eller säck 
 
16 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att 
det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 
Behållare och dragväg ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och vid behov 
halkbekämpas. 
 
Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas.  
 
Kärl ska placeras och vändas med handtag mot dragväg så att de kan hämtas med baklastande 
bil där sådan används. 
 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska omedelbart meddelas 
renhållaren. 
 
Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare hämtas/töms inte förrän avfallet paketerats om. 
Detsamma gäller om avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade, stickande eller skärande 
föremål. Efter åtgärd kan avfallsbehållare hämtas/tömmas vid nästa ordinarie 
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hämtningstillfälle eller efter beställning av extra hämtning, mot avgift enligt kommunens 
avfallstaxa. Vid upprepad överfylld behållare är fastighetsinnehavaren skyldig att byta till 
större avfallsbehållare eller att inrätta flera behållare. 
 
Avfall som läggs i avfallsbehållare eller släpps ned till avfallsbehållare via sopnedkast ska 
vara sorterat enligt gällande instruktioner och väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 
eller annan olägenhet inte uppkommer.  
 
Stickande och skärande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för 
restavfall så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.  
Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 
som kommunen har avtal med. 
 
Matavfall ska läggas i papperspåsar som kommunen tillhandahåller.  
 
 

Åtgärder inför hämtning av avfall från 
slamanläggningar 
 

17 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet.  
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där 
arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. 
Ändringar ska omedelbart meddelas renhållaren. 
 
Tömning av slamavskiljare eller sluten tank med anslutet wc sker minst en gång per år. 
Slamavskiljare i BDT anläggning töms minst vartannat år. I övrigt ska tömning ske efter 
behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren. För förlängt tömningsintervall 
och/eller uppehåll ansöks om dispens vid ansvarig nämnd. 
 
 

a) Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan 
ske med det fordon som normalt används.  
 

b) Anslutning för slang ska passa renhållningens tömningsfordon. Om det krävs en 
adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och finnas tillhands vid tömning. 

 
c) Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt 

tillgängliga för tömning. Dragväg för slang ska inför hämtning hållas fri från hinder, 
röjas från snö och vid behov halkbekämpas. 

 
d) Fastighetsinnehavaren är skyldig att ge de instruktioner som behövs i samband med 

hämtning för att renhållaren ska kunna utföra tömningen.  
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e) När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med tydlig 
skyltning som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 

f) Fastighetsinnehavaren ska inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkasett eller 
annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran enligt 14 §. 

 
g) Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när 

tömning ska ske. Lock eller manlucka bör på grund av arbetsmiljökrav väga högst 15 
kilogram. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan bör 
locket väga högst 35 kg. 

 
h) Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart.  

 
i) Fastighetsinnehavaren ansvarar för att omedelbart tillföra nytt filtermaterial till 

anläggningen vid hämtning/byte av uttjänt filtermaterial från fosforfällor. 
 

j) Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning. 

 
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig slamanläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske omedelbart. Sluttömning 
ska beställas av fastighetsinnehavaren. 
 
 

Hämtnings- och transportvägar 
 
19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen 
plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsenheten på 
delegation av ansvarig nämnd. Maximalt tillåtna dragväg är 10 meter om det inte föreligger 
särskilda skäl. 
 
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick under hela året. Transportvägen ska inför hämtning 
ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och halkbekämpas. Om farbar väg inte kan 
upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med 
renhållaren eller anvisas enligt 19 §. 
 

a) Backning med hämtfordon utgör inte normalt ett arbetssätt, vilket innebär att 
vändmöjlighet ska finnas vid hämtplatsen. 
 

b) Transportväg får ej utgöras av gång- och/eller cykelbana, innergård, skolgård eller 
annan väg där lastbilstrafik ej är tillåten. 

 
c) Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad 

och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de 
hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. 

 
d) Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärl eller säck behöver dras av den 

som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl eller säck utan svårighet kan 
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förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och 
halkbekämpas. 

 

Återvinningscentralen (ÅVC)  
 
21 § Person som är folkbokförd och/eller äger fastighet i Stenungsunds kommun samt betalar 
sophämtningsabonnemangets grundavgift har behörighet till återvinningscentralen.  
 
22 § Vid varje besök får avlämnas en mängd avfall motsvarande det som normalt får lastas på 
en släpkärra, eller max 3 m3.  
 
23 § Det farliga avfallet och grovavfallet från hushåll ska sorteras enligt instruktioner på 
återvinningscentralen. 
 

Regler och kostnader för verksamheter 
24 § Kommunens återvinningscentral är avsedd för farligt avfall och grovavfall från hushåll. 
 
25 § Verksamheter och företag kan efter ansökan erhålla ett särskilt ÅVC-kort för inpassering 
till återvinningscentralen. ÅVC-kortet måste medföras vid varje besök till återvinningscentral. 
Kortet får enbart användas för att lämna det grovavfall som har uppkommit i den egna 
verksamheten eller företaget. Varje inpassering faktureras enligt gällande taxa. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
 
26 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
27 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av kommunens 
avfallstaxa. 
 
 

Åtgärder om föreskrift inte följs. 
 
28 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om någon av föreskrifterna i 16 §, 
17 § samt 20 § inte följs. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift. Vid upprepade 
förseelser kan abonnemanget komma att ändras. Vid felsortering debiteras en 
felsorteringsavgift. 
  

74



 

Särskilt om verksamheter 
 
Hushållsavfall 
 
29 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För 
hushållsavfall från verksamheter gäller 8-20 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter. 
 
 

Annat avfall än hushållsavfall 
 

Uppgiftsskyldighet 
 
30 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden 
eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om 
behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska 
lämnas till ansvarig nämnd. 
 
 

Undantag 
 
Handläggning av anmälnings- och 
ansökningsärenden 
 
31 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall 
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig 
nämnd enligt vad som anges nedan. 

a) Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska 
ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 
 

b) Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängderna. Ansökan enligt bestämmelserna i 32, 33, 34 och 35 §§ 
ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 

 
c) Även om dispens för eget omhändertagande av hushållssopor beviljas så kommer ändå 

sopabonnemangets grundavgift tas ut. Detta för att få tillgång till kommunens 
återvinningscentral. 
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31a § Om hämtning ej ska ske vid tomtgräns enligt 19 § så kan fastighetsägaren ansöka om 
ändring av hämtplats hos avfallsenheten. Fastighetsägaren ansvarar för hårdgörande av ytan 
eller andra åtgärder på hämtplats 
 
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande 
av visst hushållsavfall 
 
32 § Eget omhändertagande av avfall bör endast ske på den egna fastigheten enligt vad som 
anges i 33-35 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Dispens ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras.  
 
33 § Trädgårdsavfall från enskilda fastigheter får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan.  
 
34 § Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Dispensen är personlig och gäller endast för den aktuella fastigheten. 
 
35 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i särskild därför avsedd 
anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för 
omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande 
av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
Kompostering av latrin ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. 
 
  

Utsträckt hämtningsintervall 
 
36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från 
hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning, 
kan efter anmälan till avfallsenheten medges att restavfallet hämtas var fjärde vecka under 
förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för 
restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att 
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits. 
 
37 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare efter ansökan till ansvarig nämnd 
medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges under förutsättning att ansvarig nämnd utifrån 
ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att 
hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och/eller miljön. Avloppsanläggningen ska också leva upp till gällande lagstiftning. 
Beslutet gäller i högst fem år. 
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Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 
 
 

 
Gemensamma avfallsbehållare 
  
38 §  

a) Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att dela avfallsbehållare under förutsättning 
att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. 
 

b) Tre eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
anmälan till ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att använda gemensamma 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om 
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för 
uppställningsplats, är det inte möjligt ska en gemensam plats vara avtalad med 
uppställningsplatsens markägare genom ett nyttjanderättsavtal. 

 
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 
 
 

Uppehåll i hämtning 
39 § Uppehåll i hämtning enligt 39 a-c §§ ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas 
om förutsättningarna ändras. 
 
39 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.  
 
39 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att utnyttjas under någon del av hämtningssäsongen maj - september. 
 
39 c § Fastighetsinnehavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under någon del av 
hämtningssäsongen maj - september kan efter ansökan till ansvarig nämnd medges inställd 
hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. En förutsättning för sådant uppehåll 
är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående 
hämtningssäsong. 
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Eget omhändertagande 
 
40 § Kommunen får efter ansökan till ansvarig nämnd, om det finns särskilda skäl, medge 
dispens för fastighetsinnehavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska 
hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt. Dispens ges för max fem år. Även om dispens för eget omhändertagande av eget 
hushållsavfall beviljas så kommer avfallsabonnemangets grundavgift tas ut, detta för att få 
tillgång till Stenungsunds återvinningscentral. 
 
Medgivande om eget omhändertagande kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 
 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-07-01 då föreskrifter för avfallshantering för 
Stenungsunds kommun 2016-01-01 upphör att gälla.
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Stenungsund 2019-12-15 

Yttrande över Förslaget till Lokala avfallsföreskrifter 2020. 

I dagens samhälle talar vi om en hållbar kommun och ett hållbart liv. Detta gäller inte minst 
när det gäller avfallshantering. I EU:s avfallstrappa gäller riktlinjerna ”förebygga, 
återanvända och återvinna ”. Man kan också uttrycka det som att säga nej till saker som 
leder till ohållbart avfall, att minska vår totala konsumtion, att återanvända, att återvinna 
och att låta saker förmultna (refuse, reduce, reuse, recycle och rot) Skall vi invånare lyckas i 
den här viktiga hanteringen att minimera mängden avfall (Zero Waste) behövs åtgärder från 
kommunen.      

Vi önskar därför att:     

                                                                                                                                                                     
1. Det skall finnas mätbara mål för hur mycket avfallsoporna i kommunen ska minska varje år 
för att nå upp till visionen Zero Waste. Målen och uppföljning av målen ska kommuniceras 
till kommuninnevånarna regelbundet. 

2. I informationsbroschyren om de nya avfallsföreskrifterna skall kompletteras med 
anvisningar om hur mängden sopor och annat avfall kan minimeras. Vi ser också gärna 
informationsmöten ordnas för kommuninvånarna. 

Med vänlig hälsning 

Eva Andersson 

Stenungsunds Naturskyddsförening 

 

 

79



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2020/290
2020-03-18

 
Helena Cessford Till Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Rivning av byggnad på fastigheten Högenorum 1:19 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaden på fastigheten Högenorum 1:19. 
Rivningsutgiften belastar exploateringsprojektet program för Norra Hallerna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Högenorum 1:19 ägs av Stenungsunds kommun och ligger inom område för 
pågående planärende, program för Norra Hallerna.  
 
Fastigheten har mycket låg standard och det skulle medföra höga kostnader att göra huset 
beboligt året runt. Då byggnaden inte längre används eller kan användas av socialtjänsten 
föreslår förvaltningen att byggnaden rivs.  
 
Rivningsutgiften belastar exploateringsprojektet, program för Norra Hallerna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Högenorum 1:19 ägs av Stenungsunds kommun. Fastigheten köptes in 1977 
genom förköp och ligger inom område för pågående planärende - Program för Norra Hallerna.  
 
Byggnaden har tidigare hyrts ut för sommarboende men hyresgästen har sagt upp avtalet. 
 
Fastigheten har låg standard. Den saknar vinterboning, tjänligt vatten samt wc och dusch. 
Kostnaden för att göra huset beboligt under hela året skulle uppgå till minst 700 tkr. Därtill 
skulle lov behövas för att dra VA ledning över annans, ännu ej planlagd, mark vilket skulle 
leda till framtida begränsningar på marken. 
 
Då byggnaden inte längre används eller kan användas av socialtjänsten föreslår förvaltningen 
att byggnaden rivs.  
 
Eftersom en byggnad alltid kräver viss tillsyn är förslaget att rivningslov söks snarast så att 
huset kan rivas utan dröjsmål.  
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Ekonomiska konsekvenser 
En rivning av Högenorum 1:19 är utifrån ett ekonomiskt perspektiv fördelaktigt. Statusen på 
byggnaden är dålig och då byggnaden inte kan användas av förvaltningen finns ingen 
anledning att renovera/underhålla den. Byggnaden bör rivas snarast då det åtgår viss personell 
resurs för tillsyn.  
 
Rivningsutgiften uppskattas till 40 tkr och belastar exploateringsprojektet detaljplan Norra 
Hallerna. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför ärendet i sig inga konsekvenser för 
barn.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
En rivning av Högenorum 1:19 bedöms inte få några verksamhetsmässiga konsekvenser då 
huset inte kan användas för boende. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
Bilaga 1, Karta 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 

Veronica.gotzinger@stenungsund.se 

Sandra.kristensson@stenungsund.se
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Bilaga 1. Karta Högenorum 1:19, adress Hallerna 206 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/291
2020-03-18

 
Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Ianspråktagande av del av budgeterade medel för till- och 
ombyggnad av Stora Högaskolan F-6. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 5 000 tkr av 2020 års beslutade budget får ianspråktas 
omgående för att starta förberedande åtgärder inför tillbyggnation av Stora Höga F-6. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2020 års investeringsbudget beslutat om utbyggnation av Stora 
Högaskolan vilken planeras att stå färdig till höstterminen 2022.  

Anbud beräknas ha inkommit och beslut om igångsättning av byggnation kunna tas vid 
Kommunstyrelsens möte 2020-06-15. 
 
För att skolan skall kunna tas i bruk enligt plan behöver vissa förberedande arbeten påbörjas 
tidigare och andra direkt efter det att årets läsår avslutats. 5 000 tkr av budgeten för projektet 
behöver därför kunna ianspråktas omgående. För att minimera olycksrisken och antalet 
personer som rör sig i samma område är det viktigt att dessa blir klara i god tid innan 
byggentreprenaden startas och höstterminens börjar.  
 
Arbetena med att iordningställa Emils plan för skolans behov behöver också påbörjas så snart 
som möjligt. Befintlig skolgård kommer att minskas när skolan byggs ut. Under byggtiden 
kommer ett större område att behöva stängslas in. Det är därför viktigt att Emils plan står 
färdig i så nära anslutning till skolstart som möjligt då eleverna annars har en mycket 
begränsad yta att vistas på. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2020 års investeringsbudget beslutat om tillbyggnation av Stora 
Högaskolan vilken planeras att stå färdig till höstterminen 2022.  
 
Anbud beräknas ha inkommit och beslut om igångsättning av byggnation kunna tas vid 
Kommunstyrelsens möte 2020-06-15.  
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För att skolan skall kunna tas i bruk enligt plan behöver vissa förberedande arbeten påbörjas 
tidigare och andra direkt efter det att årets läsår avslutats. 5 000 tkr av budgeten för projektet 
behöver därför kunna ianspråktas omgående. 
 
Nuvarande personalparkering behöver flyttas för att tillfälligt användas som plats för 
entreprenörs arbetsbodar under byggnationen. Flytten av parkering är permanent och när 
bygget är klart kommer området att vara en del av skolgården. 
 
Även korttidsparkeringar vid den norra avlämningsslingan behöver flyttas för att skapa en 
bättre och tryggare miljö för elever och föräldrar. 
 
För att minimera olycksrisken och antalet personer som rör sig i samma område är det viktigt 
att plats för bodar iordningsställs, att parkering flyttas och avlämningsslingan blir klar i god 
tid innan entreprenaden startas och höstterminens börjar.  
 
Arbetena med att iordningställa Emils plan för skolans behov behöver också påbörjas så snart 
som möjligt. Befintlig skolgård kommer att minskas när skolan byggs ut. Under byggtiden 
kommer ett större område att behöva stängslas in. Det är därför viktigt att Emils plan står 
färdig i så nära anslutning till skolstart som möjligt då eleverna annars har en mycket 
begränsad yta att vistas på.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel finns budgeterat i 2020 års investeringsbudget och är redan inräknade i driftsbudgeten.  
Parkering kommer att behöva flyttas och skolgård utökas för att hantera fler elever oavsett 
vilket beslut om utbyggnation som kommer att tas i samband med igångsättning av 
skolbyggnaderna. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Elever i årskurserna F-6 berörs av beslutet. Om de förberedande arbetena inte kommer igång i 
tid kommer nya lokaler inte att hinna bli klara till skolstarten hösten 2022. Modulerna har 
tidsbegränsade bygglov och det är osäkert om de kan förlängas. Skolan skulle då stå utan 
tillräckligt med klassrum. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Upptagningsområdena i söder planeras att ändras till höstterminen 2022. Om lokalerna inte är 
klara och modulerna inte kan stå kvar kommer det att vara svårt att ta emot fler elever. Om 
elevantalet ändå utökas behöver fler lärare och elever vistas i befintliga lokaler vilket de inte 
är dimensionerade för. Kapaciteten i matsalen och specialsalar kommer heller inte att räcka. 
Fler elever kommer också att behöva bussas till andra skolor för undervisning i slöjd och 
idrott med extra tidsåtgång och merkostnader som följd. 
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För att minska konflikter och trängsel på en liten skolgård, om Emils plan inte hinner bli klar, 
kommer verksamheten att eventuellt behöva lägga om scheman och förlänga skoldagen. 
 
Även elever i årskurs 7–9 kommer att påverkas om nuvarande mellanstadium inte kan flytta 
ut ur befintliga lokaler och högstadiet överta dessa. 
 
Konflikter och risk för olyckor kommer att uppstå runt de områden där eleverna lämnas och 
hämtas om ombyggnation runt dessa inte hinner bli klar till terminsstart 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter vid planeringen av byggnads- eller 
anläggningsarbete skall alla faktorer som har betydelse för arbetsmiljön beaktas. När platser 
för arbetets utförande väljs skall hänsyn tas till möjligheterna till tillträde samt till hur 
förbindelse- och tillträdesleder dit kan ordnas. Arbetet skall planeras så att olika verksamheter 
inte sammanfaller i tid och rum på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall 
uppkommer. (AFS 1999:3) 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-18 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Helena.cessford@stenungsund.se 
Thomas.dahl@stenungsundshem.se 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

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

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

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

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

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

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

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

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

86



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

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

 
 

87
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2020-02-12

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

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

för alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter1 får förekomma. 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

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

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

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 november 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till riktlinjer för avgiftsfri grundskola. 
 
Till grund för kommunstyrelsens beslut ligger en skrivelse från Melisa Nilsson (S) där hon, 
med utgångspunkt från Skollagen 10 kap. 10 §, menar att alla former av verksamheter i skolan 
såsom studiebesök, utflykter, lägerskolor samt aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller 

 
1 Medhavd frukt eller matsäck. 
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motsvarande ska finansieras av kommunala medel, projektmedel eller annan finansiering. 
Kostnaderna får inte belasta eleverna. Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar 
betalar och som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma. 
 
Skollagen  
I Skollagen 10 kap. och 10 § stadgas, precis som Nilsson skriver, att utbildningen ska vara 
kostnadsfri och att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som 
behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.  
I 11 § säger skollagen dock att det, trots övriga bestämmelser får förekomma enstaka inslag 
som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Av paragrafen framgår att det i samband 
med skolresor och liknande aktiviteter, i enstaka fall under ett läsår, får förekomma kostnader 
som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla 
elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att elever deltar i 
aktiviteten.  
 
Skolverket 
Skolverket förtydligar på sin hemsida skollagen och skriver följande:  
 
”Utbildningen i de obligatoriska skolformerna ska vara avgiftsfri. Rätten till en likvärdig 
utbildning av hög kvalitet får aldrig vara beroende av en enskild individs ekonomiska 
förutsättningar. Principen om en avgiftsfri utbildning i grundskolan och motsvarande 
skolformer inom det obligatoriska skolväsendet är en av hörnstenarna inom den svenska 
utbildningspolitiken. Det innebär att kommunen eller den enskilda huvudmannen inte heller 
får ta ut avgifter för att ansöka om plats i utbildningen. Elever ska ha tillgång till böcker och 
annat material utan kostnad. De ska också få näringsriktiga skolmåltider utan kostnad. Det får 
dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Det kan 
till exempel vara en färdbiljett för resa med kollektivtrafik eller en liten entréavgift till ett 
museum. 
 
Även små belopp kan strida mot avgiftsfriheten i skolan om de återkommer vid upprepade 
tillfällen. Det är den som driver skolan, huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är 
avgiftsfri.” 
 
Förvaltningen har utifrån skollagen och kommunstyrelsens beslut tagit fram ett förslag till 
riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola, i Stenungsunds kommun, 
i syfte att säkerställa att alla elever kan delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter 
inte tas ut. Det innebär att förvaltningen breddat uppdraget till att omfatta alla obligatoriska 
skolformer såsom; förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
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De grundläggande principerna är följande: 
 
Alla aktiviteter som förskoleklass, grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna för 
alla elever. Inga öppna avgifter eller så kallade dolda avgifter2 får förekomma. 
 
 Alla aktiviteter som sker på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan 

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

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

 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun innebär inga ökade kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förslaget innebär att risk för utanförskap minskar eftersom alla elever deltar i 
förskoleklassens, grundskolans och grundsärskolans aktiviteter på lika villkor. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun tydliggör Stenungsunds kommuns tolkning av skollagen 10 kap 10,11 §§.  
 
Juridiska bedömningar 
Riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds 
kommun följer skollagen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Förslag till riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
Kommunstyrelsen 2019-11-25 § 310 
Yrkande från Melisa Nilsson (S) 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 

 
2 Medhavd frukt eller matsäck. 
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Pia Alhäll Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se
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Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola  
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att alla elever kan delta i verksamheten på lika 
villkor genom att avgifter inte tas ut. Denna riktlinje gäller verksamheter i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktiviteter kopplade till temadagar 
Inga krav på specifik utrustning.
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-11-25

  
 
 
 
 
§ 310 Dnr: KS 2019/911 
 
Skrivelse angående avgiftsfri grundskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta fram ett förslag till riktlinjer för 
avgiftsfri grundskola. 
 
Protokollsanteckning 
Maria Renfors (M): Moderaterna yrkar på avslag. Vi anser att sektor utbildning i den 
arbetsintensiva vardag man har att hantera inte behöver fler uppdrag och att kommunen inte 
behöver ännu ett dokument med riktlinjer. Det här hanteras redan av skollagen, damma av 
kunskapen och tillämpa. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Stenungsund har inkommit med en skrivelse angående avgiftsfri 
grundskola. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-11-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen avslår skrivelsen.  
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker skrivelsen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan i enlighet med skrivelsen och konstaterar att så 
sker. 
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Stenungsunds kommun 

Melisa Nilsson (S)             2019-10-18 

 

 

    

 

Avgiftsfri grundskola 

Bakgrund: 

Utbildningen i kommunens grundskolor skall vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker 

på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan kostnad (10kap, 10§ i 

skollagen). 

 Alla former av verksamheter i skolan såsom studiebesök, utflykter, lägerskolor samt 

aktiviteter i anslutning till friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras av 

kommunala medel, genom projektmedel eller annan finansiering. Kostnaderna får 

inte belasta eleverna.  Insamling av pengar till klasskassor där föräldrar betalar och 

som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma.   

Rädda Barnens barnfattigdomsrapport från 2018 visar att barnfattigdomen i landet 

minskar men trots det lever tusentals barn fortfarande i ekonomisk utsatthet. 186 000 

barn lever i ekonomisk utsatthet. Barn som lever med en ensamstående förälder eller 

har utländsk bakgrund löper avsevärt större risk att drabbas av ekonomisk utsatthet 

än andra barn i Sverige. Avståndet mellan barn tillhörande dessa grupper och de 

barn som har en bättre levnadsstandard har ökat och därmed ökar risk för 

utanförskap. 

Uppdrag:  

Vi yrkar på att sektor utbildning utarbetar ett förslag till riktlinjer för avgiftsfri 

grundskola. 
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2020-02-19

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på återremiss Ramsön 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att fastigheten 
Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till högstbjudande  

Kommunstyrelsens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
byggnadsminnesförklaring av fastigheten Ramsön 1:12 innan en försäljning samt att vid ett 
avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som 
Tollenäs camping för den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöka 
möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring. 
 
Förvaltningen har utrett möjligheten för uthyrning av byggnaderna på Ramsön med liknande 
upplägg som Tollenäs camping. Förvaltningen bedömer att det saknas ett allmänt intresse med 
en uthyrning av byggnaderna till att användas för privat boende. Förutom den juridiska 
begräsningen uppgår renoveringskostnaderna till så höga kostnader att en uthyrning skulle bli 
svår om den ska användas till boende. Ett ändrat användningsområde för byggnaderna skulle 
behöva genomgå en bygglovsprocess där utfallet är svårt att föregå, bland annat utifrån att 
fastigheten ligger i ett naturskyddsområde.  
Förvaltningen föreslår därför att fastigheten Ramsön 1:12 säljs på den öppna marknaden till 
högstbjudande. 
 
Gällande exteriör byggnadsminnesförklaring föreslår förvaltningen att en ansökan om 
byggnadsminnesförklaring ska genomföras innan en försäljning alternativt uthyrning samt att 
vid ett avslag säkerställa högsta möjliga skydd av de kulturhistoriska värdena innan en 
försäljning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att återremittera ärendet och ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som 
Tollenäs camping för den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöka 
möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring.  
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Förvaltningen har utrett möjligheten för uthyrning med liknande upplägg som Tollenäs 
camping och möjligheterna till en exteriör byggnadsminnesförklaring.  
 
Tollenäs camping 
I hyresavtalet av Tollenäs Camping kravställs att hyresgästen ”skall bekosta upprustning, 
underhåll enligt bilagd underhållsplan, myndighetskrav för verksamheten samt övrigt för att 
hålla byggnaden i gott skick under hyrestiden”. Underhållsplanens fokus är helrenovering av 
samtliga ytskikt, utbyte av allmänbelysning, målning samt byte av takplåt, rännor och rör. 
Lokalerna uthyres att användas till vandrarhem och servicelokal för den närliggande 
campingen.  
 
Uthyrning likt uthyrning av Tollenäs Camping 
En skillnad mellan Tollenäs Camping och de berörda husen på Ramsön är 
användningsområdet. Till skillnad från Tollenäs camping är den avsedda användningen av 
husen på Ramsön bostadsändamål. Det är en betydelsefull skillnad eftersom det enligt 
kommunallagens regler måste finnas ett allmänt intresse med de angelägenheter kommunen 
företar sig. Allmänintresset bedöms med utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt 
och skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten. 
 
Bebyggelsen på fastigheten Ramsön 1:12 är avsedd för bostadsändamål. Kommunen får, inom 
ramen för allmänintresset, engagera sig i den kommunala bostadsförsörjningen som regleras i 
lagen (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag. Fastigheten på Ramsön ingår dock inte i 
beståndet av fastigheter som hyrs ut för att trygga bostadsförsörjningen i kommunen.  
 
Skulle emellertid en uthyrning med bostadsändamål godkännas skulle den dock bara kunna 
hyras ut som fritidsbostad. Detta utifrån att husen inte är fullt brukbara vilket, enligt 
Jordabalken, är ett krav vid uthyrning av en permanentbostad. 
 
Utifrån det hyresavtal som finns upprättat för Tollenäs Camping, där en underhållsplan ska 
följas av hyresgästen, har förvaltningen tagit fram en motsvarande för husen på Ramsön. 
Underhållsplanens investeringskostnad ligger på cirka 4 600 tkr exklusive moms, 
byggnadsmaterial och byggnadsställningar. Underhållsplanen som är framtagen har som 
målsättning att lyfta standarden till beboeligt skick. Kalkylen utgår från att arbetena utförs 
antikvariskt, utifrån ambitionen att alla byggnader på fastigheten (som ägs av kommunen) 
bevaras och restaureras som om fastigheten vore byggnadsminnesförklarad. Detta i likhet med 
hur kommunen hanterat husen när renovering skett.  
 
Utifrån underhållsplanens höga kostnader bedömer förvaltningen att objektet kommer bli 
mycket svårt att hyra ut då lokalen är anpassad för boende, vilket inte skapar möjligheter att 
bedriva någon verksamhet, en förutsättning för att få tillbaka de investeringar hyresgästen 
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måste göra, enligt underhållsplanen. Detta kan jämföras med Tollenäs Camping där en 
verksamhet kan bedrivas. Om den framtida hyresgästen skulle vilja bedriva en verksamhet 
måste detta genomgås av en bygglovsprocess där utfallet är svårt att föregå, bland annat 
utifrån att fastigheten ligger i ett naturskyddsområde.  
 
Därtill försvåras en uthyrning av besittningsskyddet vilket påverkar kommunens möjligheter 
att förfoga över fastigheten eftersom hyresgästen, under vissa förutsättningar, har rätt att bo 
kvar även om kommunen säger upp avtalet. Besittningsskyddets ställning beror också på om 
byggnaderna används för boende eller för någon typ av verksamhet, då besittningsskyddet är 
starkare för den som använder lägenheten (husen) till boende i jämförelse med lokal 
(verksamhet).  
 
Sammanfattningsvis förordar förvaltningen fortsatt en försäljning av fastigheten utifrån vad 
som ovan angetts. 
 
Byggnadsminnesförklaring 
Länsstyrelsen har möjlighet att byggnadsminnesförklara sådana byggnader och anläggningar 
som genom sitt "kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga eller som ingår i ett 
synnerligen märkligt bebyggelseområde". Det kan gälla såväl bostadshus som 
industrianläggningar, parker och broar med mera.  
 
Vem som helst kan väcka fråga hos länsstyrelsen om att en byggnad eller anläggning ska 
byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen har tillsynsansvar samt prövar frågor om tillstånd till 
åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett byggnadsminne har 
möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel 
underhåll och restaurering. Till varje byggnadsminnebeslut hör skyddsbestämmelser som 
preciserar vilka värdefulla detaljer som ska bevaras. 
 
En byggnadsminnesförklaring begränsar handlingsutrymmet vid en renovering för en köpare 
eller hyresgäst, men samtidigt kan den boende söka bidrag för antikvariska merkostnader. Det 
är dock rimligt att tro att en byggnadsminnesförklaring skulle kunna påverka priset vid en 
försäljning eller uthyrning.  
 
Förvaltningens förslag är att ansöka om byggnadsminnesförklaring av hela fastigheten innan 
en försäljning eller uthyrning av aktuella byggnader. Förvaltningens bedömning är att det är 
mer troligt att en sådan ansökan skulle beviljas om den kompletta bebyggelsemiljön (husen 
och tomten) i sitt sammanhang tas med i en ansökan utifrån att det är helheten som är unik 
och som bör bevaras.  
 
Som påtalats i tidigare tjänsteskrivelse skyddas byggnaderna redan idag av Plan- och 
bygglagen där det bland annat påbjuds varsamhet. En byggnadsminnesförklaring stärker dock 
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skyddet. Om en byggnadsminnesförklaring inte skulle godkännas av Länsstyrelsen kan andra 
typer av utökat skydd utredas vidare, exempelvis q-märkning eller utökad lovplikt och 
dessutom kan förvaltningen utreda om det finns samordningsvinster i förhållande till 
skötselplanen för naturreservatet. Skulle en byggnadsminnesförklaring av Ramsön 1:12 nekas 
av Länsstyrelsen avser förvaltningen att säkerställa högsta möjliga skydd ska vara 
genomförda av de kulturhistoriska värdena innan en försäljning, alternativt uthyrning.  
 
Allmänhetens tillgång till ön vid en försäljning 
Risken att ön, vid en försäljning av fastigheten, skulle bli mer svårtillgänglig för besökare 
bedömer förvaltningen som mycket liten. Detta beroende på att den aktuella fastigheten är 
mycket liten och att Västkuststiftelsen redan idag bedriver besöksverksamhet på ön som gör 
den tillgänglig. I kartbild nedan markeras fastigheten som föreslås till försäljning med grön 
färg. Övrig yta på ön ägs av Västkuststiftelsen med undantag för några små fastigheter som 
ägs av privatpersoner (orangea pilar) samt en samfällighet (gul pil).  
 

 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uthyrning 
Hyresnivån vid en uthyrning är svår att fastställa men utifrån de höga renoveringskostnaderna 
bedömer förvaltningen att hyresnivån måste vara låg. Samtidigt måste det vara en 
marknadsmässig hyra, då hyran inte får sättas så låg att det kan betraktas som gynnande av 
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enskild. Därtill tillkommer kostnaderna för kommunen att kontrollera att den omfattande 
underhållsplanen efterföljs. Då objektet är unikt är det idag svårt att fastställa en hyresnivå. 
 
Oförutsedda kostnader vid en uthyrning kan uppkomma som förvaltningen inte tagit med i 
beräkningarna då underhållsplanen måste vara mycket detaljerad gällande hyresgästens 
ansvar. Då hyresavtalet kan gälla under många år framöver ökar risken för att uppkomna 
problem med husen tillfaller kommunens ansvar som ägare. Riskbilden är dock svår att 
fastställa ekonomiskt.   
 
Försäljning 
Beroende på hantering av arrenden och eventuella begräsningar gällande möjligheter att 
förändra byggnaderna kan priset påverkas vid en försäljning. Ingen värdering är gjord av 
fastigheten idag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
12 kap. 9 § Jordabalken  
Om en uthyrning av byggnaderna övervägs behöver bostadsbyggnaden enligt 12 kap. 9 § 
jordabalken vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det innebär att kommunen, 
beroende på byggnadens skick, kan komma att behöva vidta åtgärder för att bostaden ska 
anses vara fullt brukbar som bostad innan uthyrningen kan ske. Avtal får dock träffas om att 
lägenheten skall vara i sämre skick, om upplåtelsen avser en bostadslägenhet för 
fritidsändamål eller en lokal (verksamhet). 
 
Besittningsskydd 
Vilken typ av besittningsskydd en eventuell framtida hyresgäst blir avgörande för kommunens 
möjlighet att i framtiden kunna nyttja lokalen. Detta utifrån om hyresgästen ej missköter 
lokalerna eller liknande. Får hyresgästen ett direkt besittningsskydd (bostadshyresgäst) är det 
rimligt att tro att hyresgästen inte kommer att säga upp hyresavtalet på lång tid med tanke på 
den stora investering som behöver göras. Då fastigheten idag är för bostadsändamål är det 
mest troligt att det starkare av besittningsskydd (direkt) kommer bli aktuellt. Skulle en 
förändring av ändamålet för fastigheten förändras kan det svagare besittningsskyddet 
(indirekt) bli aktuellt. En förändring av ändamål måste dock prövas som ett bygglovsärende.  

 
Skyldighet som fastighetsägare 
Om underhållet avtalas bort så skall det specificeras vad detta avser och med vilka intervaller 
som det skall göras. Fastighetsägare är emellertid skyldig att säkerställa att fastigheten inte 
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medför risker för de boendes hälsa eller för miljön och är skyldig att exempelvis betala 
fastighetsskatt och efterleva myndighetskrav. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden 2020-02-19 
 Beslut KS 2020-11-13 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner och sektor utbildning 
 
 
Marcus Starcke Elisabeth Andreasson 
Sektorchef Tf Sektorchef  
 
Beslut skickas till 
Pia.solefors@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

  
 
 
 
 
§ 11 Dnr: KS 2019/599 
 
Svar på uppdrag att utreda gångbara användningsområden och 
ägarskap för kommunens fastighet på Ramsön 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
alternativet om uthyrning med liknande upplägg som Tollenäs camping för den del av 
fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöker möjligheterna till en exteriör 
byggnadsminnesförklaring. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
gångbara användningsområden och ägarskap, med tillhörande ekonomiska och eventuella 
andra konsekvenser, för de byggnader kommunen äger på Ramsön. 
 
Utredningen kan fastställa två alternativ för hur byggnaderna på Ramsön ska hanteras. Det 
ena alternativet är att sälja hela fastigheten, vilket också förvaltningen förordar och det andra 
är att behålla byggnaderna och hyra ut dem.  
 
På grund av byggnadernas geografiska placering är platsen svårtillgänglig, vilket är 
kostnadsdrivande för såväl den renovering byggnaderna behöver liksom för framtida 
kommunal verksamhet på ön. Förvaltningens samlade bedömning är att en försäljning av 
kommunens fastighet på ön bör genomföras på grund av de höga renoveringskostnaderna i 
relation till möjligheten att nyttja byggnaderna i framtiden.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2018-08-19 Utredningsuppdrag Ramsön 
Tjänsteskrivelse, Svar på uppdrag gångbara användningsområden och ägarskap för 
kommunens fastighet på Ramsön 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras och att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda alternativet om uthyrning med liknande upplägg som Tollenäs camping för 
den del av fastigheten som inte är utarrenderad samt undersöker möjligheterna till en exteriör 
byggnadsminnesförklaring. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-01-13

 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Agneta Pettersson Bells (ST) förslag 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) förslag. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på återremiss - Utredning om borgensförbindelse för bredband 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för bredband inom Stenungsunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade 
den 13 januari 2020 att återremittera ärendet för komplettering med underlag om föreningens 
ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan. Förvaltningens generella bedömning 
är att föreningens ekonomiska situation ser god ut framöver, då de redovisar ett positivt 
resultat före avskrivningar. Bedömningen förutsätter emellertid att föreningen kommer till 
bukt med den tillfälliga likviditetsbristen som beror på att det sista bidraget från 
Jordbruksverket betalas ut 2021 då investeringen är färdigställd. Detta är också anledningen 
till ansökan om borgensförbindelse.  
 
Mot bakgrund av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip samt 
kommunens finanspolicy och kommunfullmäktiges Program för bredband bedömer 
förvaltningen att föreningens ansökan om borgensförbindelse bör avslås.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
borgensförbindelse för en fiberförening inom Stenungsunds kommun.  Den 13 januari 2020, 
då ärendet gick upp, beslutade Kommunstyrelsen att återremittera ärendet för komplettering 
med underlag om föreningens ekonomiska ställning samt budget och verksamhetsplan. 
 
Ansökan om borgensförbindelse 
Södra Fräkne fiberföreningen har i en förfrågan till kommunen frågat om kommunen skulle 
kunna gå i borgen för de lån föreningen behöver ta i väntan på de bidrag föreningen förväntar 
sig från Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Innan dessa myndigheter betalar ut det sista 
bidraget måste besiktningen vara klar. Föreningen bedömer att en borgensförbindelse behövs 
under ett och ett halv år. Det lån föreningen behöver uppta uppgår till tre miljoner till vilket 
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ränta tillkommer. Om inte en borgensförbindelse tecknas med Stenungsunds kommun 
kommer ett lån behöva tas av medlemmarna i föreningen.  
 
71 procent av de fastigheter i Södra Fräkne fiberförening som anmält intresse ligger inom 
Stenungsunds kommun. Övriga fastigheter ligger i Uddevalla kommun och Lilla Edets 
kommun. Uddevalla kommun har meddelat föreningen att de inte går in i borgensförbindelser 
för fiberföreningar. Lilla Edets kommun har inte tillfrågats.  
 
Mål och status för bredbandsutbyggnad – ett allmänt intresse 
Det är av allmänt intresse att fiberutbyggnad sker inom hela kommunen. Fiberföreningar är 
viktiga för utbyggnaden, särskilt i områden där marknadens aktörer inte har incitament att 
bygga ut fibernätet. Kommunen avgör på vilket sätt kommunen ska arbeta för att stimulera 
utbyggnaden av fibernätet. Utifrån kommunallagens likställighetsprincip bör kommunen 
sträva efter att ha samma förhållningssätt till samtliga fiberföreningar i kommunen. 

Bredband i Stenungsunds kommun 
Kommunfullmäktige har antagit Program för bredband. I programmet fastslås att 
Stenungsunds kommun ska främja bredbandsutbyggnad och stötta de som driver, bygger och 
äger fiberinfrastruktur. Kommunfullmäktige har genom programmet uttalat att detta sköts bäst 
av marknaden, antingen genom nätägande operatörer eller genom projekt drivna av invånare i 
Stenungsund själva. 
 
Borgensförbindelse 
En borgen innebär att kommunen åtar sig ett ekonomiskt ansvar för någon annan, i det här 
fallet fiberföreningen. I föreliggande fall skulle kommunen betala banken om föreningen inte 
klarar av det.  

Kommunen får rent juridiskt ingå borgensförbindelser. Respektive borgensförbindelse måste 
dock prövas juridiskt. De ändamål som åtagandena gynnar ska sammanfalla med kommunens 
kompetens enligt kommunallagen, syften och övriga intressen. Ett borgensåtagande innebär 
en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser 
för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan göra det. 

Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy, i vilket det framkommer att kommunen ska 
pröva ansökningar om borgen restriktivt. Vidare framgår att huvudprincipen är att en 
borgensavgift ska tas ut, att kommunfullmäktige får besluta om undantag från denna princip 
och att kommunfullmäktige kan besluta om att borgen ska vara avgränsad i belopp och tid och 
att det ska finnas amorteringsplaner.   

Södra Fräkne fiberförenings ekonomiska ställning 
Generellt anser förvaltningen att föreningens ekonomiska situation ser god ut framöver, då de 
redovisar ett positivt resultat för avskrivningar.  Detta förutsatt att de kommer till bukt med 
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den tillfälliga likviditetsbristen som beror på att det sista bidraget från Jordbruksverket betalas 
ut 2021 då investeringen är färdigställd. Detta är också anledningen till ansökan om 
borgensförbindelse.  
 
Föreningen redovisar 2019 ett positivt resultat före avskrivningar på 172 tkr, efter 
avskrivningar redovisas en förlust på 363 tkr1. Avskrivningar har under 2019 gjorts med 536 
tkr.   
 
Nyckeltal 2019 
 

 Kassalikviditeten uppgår till 59 procent2.   
 Soliditeten3 uppgår till 74 procent 
 Skuldsättningsgraden uppgår till 35 procent.  

Föreningen har i dagsläget inga långsiktiga skulder, endast kortsiktiga.  
 
2020 och framåt - enligt föreningens budget och prognos 

Under 2020 beräknar föreningen göra ett överskott efter avskrivningar, med cirka 470 tkr. 
Resultatet före avskrivningar beräknas till cirka 2 000 tkr. Avskrivningar inklusive ränta ska 
göras med 1 500 tkr.  

Under 2021 beräknar föreningen göra ett underskott efter avskrivningar med cirka -100 tkr 
Resultatet före avskrivningar beräknas till cirka 1 400 tkr. Avskrivningar inklusive ränta ska 
göras med 1 500 tkr. Underskottet beror på att ersättningar för markintrång på 1 000 tkr ska 
betalas ut under 2021.  

Enligt beräkningar från föreningen kommer deras intäkter från 2022 och framåt täcka både 
verksamhetskostnader och avskrivningar. Det innebär att föreningens likviditet kommer att 
öka med motsvarande avskrivningsbeloppet varje år4.  

Eftersom det tillfälliga lånet planeras att betalas av i anslutning till att det sista bidraget från 
Jordbruksverket kommer föreningen inte att ha några långsiktiga skulder och hela fibernätet 
kommer vara betalt. 

 
 
 

 
1 Notera att avskrivningarna är en bokföringsmässig transaktion som inte påverkar likviditeten. De påverkar 
endast det egna kapitalet, vilket då minskar. 
2 En kassalikviditet under 100 betyder att man inte snabbt kan betala av sina kortfristiga skulder om så skulle 
behövas 
3 Soliditeten visar hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierat med eget kapital 
4 Avskrivningar per år 1 500 tkr, avskrivningstid 25 år 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att 
fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan göra 
det. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Det framgår av kommunallagen att kommunen själv får hand om uppgifter av allmänt intresse 
samt som har anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar 
(lokaliseringsprincipen). Det framgår vidare att kommunen måste behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.  

Förvaltningen bedömer att fiberutbyggnad generellt är av allmänt intresse. Den föreliggande 
ansökan gäller inte bara fastigheter i Stenungsunds kommun. En kommunal borgen enligt 
ansökan skulle innebära att Stenungsunds kommun ger stöd åt utbyggnad av fiber till 
fastigheter i andra kommuner, vilket bedöms oförenligt med lokaliseringsprincipen.  

Av kommunallagen framgår vidare att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Förvaltningen bedömer att 
kommunen bör sträva efter att behandla alla fiberföreningar lika samt ha en princip för hur 
bedömningar ska se ut.  

Avslutningsvis framgår det av kommunallagen att kommunen inte får ge stöd till enskilda 
näringsidkare, vilket innefattar även ekonomiska föreningar. Endast om det finns synnerliga 
skäl för det får sådant stöd lämnas. Det kan föreligga synnerliga skäl som möjliggör för 
kommunen att understödja en fiberförening, genom ett borgensåtagande, om föreningen 
exempelvis planerar utbyggnad i ett område på landsbygden där det inte finns några andra 
kommersiella aktörer som är intresserade av att bygga ut fibernätet och borgensförbindelsen 
är nödvändig för att få till utbyggnaden.  

Förvaltningens sammanfattande bedömning är att borgensförbindelse för bredband inte ska 
beviljas för fiberföreningar i Stenungsund kommun. Bakgrunden är att kommunens 
finanspolicy fastställer en restriktiv hållning gällande borgensförbindelser. Dessutom har 
kommunfullmäktige i Program för bredband fastställt att kommunen ska främja 
bredbandsutbyggnad och stötta de som driver, bygger och äger fiberinfrastruktur. 
Kommunfullmäktige har i programmet uttalat att uppgiften hanteras bäst av marknaden, 
antingen genom nätägande operatörer eller genom projekt drivna av invånare i Stenungsund 
själva. 
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Utifrån detta generella ställningstagande, samt med hänvisning till kommunallagens 
lokaliseringsprincip, föreslår förvaltningen att Södra Fräkne fiberförenings ansökan om 
borgensförbindelse avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Beslut KS 2020-01-13 
Södra Fräkne balansrapport 2019 
Södra Fräkne resultatrapport 2019 
Södra Fräkne verksamhetsbeskrivning 2019 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Lars Lidén 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
kjell.tallberg@telia.com 
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Södra Fräkne Fiberförening, ek. för 2019-01-01
769626-4691 2019-12-31

Balansrapport IB 190101 Förändring UB 191231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
1150 Markanläggningar 11 500 000,00 7 383 000,00 18 883 000,00
1159 Ackumulerade avskrivningar 

på markanläggningar -153 753,00 -536 477,00 -690 230,00
1182 Pågående nybyggnation 

grävning 4 531 828,73 108 504,50 4 640 333,23
1183 Pågående nybyggnation 

projektering 2 660 031,70 989 041,39 3 649 073,09
1184 Pågående nybyggnation 

nedläggning slang 19 446 976,96 19 977 067,07 39 424 044,03
1185 Pågående nybyggnation övrigt 192 219,00 135 654,30 327 873,30
1189 Aktiverad del av pågående 

nybyggnation -17 692 310,00 -11 358 463,00 -29 050 773,00
Summa anläggningstillgångar 20 484 993,39 73,18 16 698 327,26 11,40 37 183 320,65 84,59

Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar 458 930,00 1 106 132,82 1 565 062,82
1511 Kundfordringar 7 367,00 -1 008 190,00 -1 000 823,00
1518 Ej reskontraförda 

kundfordringar 411 357,44 -375 294,44 36 063,00
1521 Delbetalning Erik Olander 0,00 1 250,00 1 250,00
1630 Avräkning för skatter och 

avgifter (skattekonto) 0,00 393 595,00 393 595,00
1650 Momsfordran 617 418,00 -260 397,00 357 021,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar 6,89 -6,89 0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 158 815,20 4 706 704,46 4 865 519,66
1910 Kassa 4,00 0,00 4,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affä

rskonto 5 852 857,37 -5 294 908,02 557 949,35
Summa omsättningstillgångar 7 506 755,90 26,82 -731 114,07 -11,40 6 775 641,83 15,41

SUMMA TILLGÅNGAR 27 991 749,29 100,00 15 967 213,19 0,00 43 958 962,48 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
2081 Insatskapital -22 575 000,00 -10 698 750,00 -33 273 750,00
2083 Medlemsinsatser -252 300,00 -10 800,00 -263 100,00
2091 Balanserad vinst eller förlust 258 237,79 399 272,82 657 510,61
2098 Vinst eller förlust från 

föregående år 33 706,43 -33 706,43 0,00
2099 Årets resultat 365 566,39 -2 870,87 362 695,52
Summa eget kapital -22 169 789,39 79,20 -10 346 854,48 -5,23 -32 516 643,87 73,97

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -810 247,00 -787 491,54 -1 597 738,54
2510 Skatteskulder 0,00 -3 349,00 -3 349,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på 

pensionskostnader -3 349,00 -481,00 -3 830,00
2651 Bokslutsmoms -1 513,40 4 638,40 3 125,00
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2710 Personalskatt -7 370,00 192,00 -7 178,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala 

avgifter -9 041,86 59,77 -8 982,09
2890 Övriga kortfristiga skulder -1 094,00 -1 640,00 -2 734,00
2894 Avräkning Kjell Tallberg -492,14 -3 413,00 -3 905,14
2920 Upplupna semesterlöner -21 086,40 -3 631,07 -24 717,47
2941 Beräknade upplupna 

lagstadgade sociala avgifter -6 625,10 -1 141,27 -7 766,37
2990 Övriga upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter -4 961 141,00 -4 824 102,00 -9 785 243,00
Summa kortfristiga skulder -5 821 959,90 20,80 -5 620 358,71 5,23 -11 442 318,61 26,03

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -27 991 749,29 100,00 -15 967 213,19 0,00 -43 958 962,48 100,00
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Södra Fräkne Fiberförening, ek. för 2019-01-01
769626-4691 2019-12-31

Resultatrapport 190101
191231

180101
181231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning
3010 Medlemsavgifter 252 000,00 253 200,00
3041 Försäljning arbete 25 % 31 441,06 119 933,75
3051 Försäljning material 25 % 25 081,35 44 293,56
3061 Försäljning Telia Gruppavtal 25 % 1 027 672,40 152 188,80
3062 Försäljning svartfiber 25 % 0,00 151 231,20
3063 Fakturering Telia 25% 102 415,20 0,00
3071 Försäljning nätavgift 25 % 601 734,40 48 348,80
3072 Försäljning nätavgift flera anslutningar 25 % 23 552,00 2 816,00
3093 Näthyra 25 % 89 070,23 0,00
3099 Övriga intäkter 60 560,00 28 880,00
3540 Faktureringsavgifter 22 150,00 6 600,00
3543 Faktureringsavgifter ej moms 57 410,00 0,00
3740 Öres- och kronutjämning -7,92 -6,58
Summa försäljning 2 293 078,72 99,99 807 485,53 99,97

Övriga rörelseintäkter
3990 Övriga ersättningar och intäkter 328,00 0,00
3997 Sjuklöneersättning 0,00 268,00
Summa övriga rörelseintäkter 328,00 0,01 268,00 0,03

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 293 406,72 100,00 807 753,53 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor
4061 Inköp Telia Gruppavtal -1 029 144,46 -303 420,02
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto) -25 000,00 0,00
Summa material och varor -1 054 144,46 -45,96 -303 420,02 -37,56

BRUTTOVINST 1 239 262,26 54,04 504 333,51 62,44

Övriga kostnader
5010 Lokalhyra -40 200,00 -40 000,00
5020 El för belysning -28 867,38 -7 545,09
5170 Reparation och underhåll 0,00 -1 360,00
5190 Övriga fastighetskostnader -9 113,60 -44 200,00
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -6 560,00
5420 Programvaror -17 741,57 -12 380,74
5460 Förbrukningsmaterial -3 593,19 -6 009,97
6065 Provisionskostnad Axactor -12 130,00 0,00
6072 Representation, ej avdragsgill -2 391,47 0,00
6110 Kontorsmateriel -13 105,29 -12 464,71
6212 Mobiltelefon -1 864,04 -699,00
6230 Datakommunikation -2 937,45 -2 985,04
6250 Postbefordran -15 404,76 -7 704,75
6310 Företagsförsäkringar -20 906,34 -19 358,00
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla -2 450,00 0,00
6350 Förluster på kundfordringar -200,00 0,00
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Resultatrapport 190101
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6420 Ersättningar till revisor -12 000,00 -8 190,00
6530 Redovisningstjänster -204 169,29 -112 588,74
6550 Konsultarvoden -4 500,00 -4 000,00
6570 Bankkostnader -17 445,50 -14 436,07
6580 Advokat- och rättegångskostnader -83 361,00 0,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter 0,00 -3 444,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -58 623,89 -1 300,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor -1 285,00 0,00
Summa övriga kostnader -552 289,77 -24,08 -305 226,11 -37,79

Arbetskraftskostnader
7210 Löner till tjänstemän -321 532,18 -284 098,04
7285 Semesterlöner till tjänstemän -40 984,50 -22 728,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld -3 631,07 -9 731,84
7410 Pensionsförsäkringspremier -29 598,00 0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % -113 895,23 -96 398,75
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder -1 141,27 -3 056,86
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -3 830,00 -3 349,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill 0,00 -491,22
Summa arbetskraftskostnader -514 612,25 -22,44 -419 853,71 -51,98

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 121 046,48 -92,48 -1 028 499,84 -127,33

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 172 360,24 7,52 -220 746,31 -27,33

Avskrivningar
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar -536 477,00 -153 753,00
Summa avskrivningar -536 477,00 -23,39 -153 753,00 -19,03

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -364 116,76 -15,88 -374 499,31 -46,36

Finansiella intäkter och kostnader
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 1 422,24 9 092,92
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -1,00 -160,00
Summa finansiella intäkter och kostnader 1 421,24 0,06 8 932,92 1,11

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -362 695,52 -15,81 -365 566,39 -45,26

8999 Årets resultat -362 695,52 15,81 -365 566,39 45,26
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 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH EKONOMI 
 

Sida 1 av 4 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING Södra Fräkne Fiberförening 

Föreningen uppgift är att bygga och tillhandahålla ett fibernät för föreningens medlemmar på 

landsbygden. Föreningen tillhandahåller ett passivt nät och tar in kommersiella aktörer som gör nätet 

aktivt och tillhandahåller tjänster i nätet. Syftet är att göra det lättare att bo och verka på 

landsbygden. 

Föreningens uppgift är också att söka lösningar som gör att medlemmarna får bästa möjliga pris på 

tjänsterna typ gruppavtal. 

Föreningen bildades 2013 och påbörjade grävningen av kanalisation under 2016. Grävningen av 

kanalisation och blåsning av fiber avslutas under år 2020. Utöver detta tillkommer det fastigheter 

varje år när det byggs nytt eller fastigheter som ändrar ägarförhållandet och vill gå med i föreningen. 

Föreningen har idag ca 1 300 medlemmar och 1 400 fastigheter som är eller kommer bli uppkopplade 

under år 2020. Utöver det finns några få industrier som föreningen förser med fiberuppkoppling men 

som inte är medlemmar i föreningen. 
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 VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH EKONOMI 
 

Sida 2 av 4 

 

BUDGET 

Föreningens 4 olika inkomster: 

1. Medlemsavgifter, storleksordningen 400 kr/ år och medlem. 

2. Inkomster från operatörer i nätet för att de får utnyttja föreningens nät, ca 50 000 kr per 

månad plus moms. 

3. Företag som inte är med i föreningen men som föreningen tillhandahåller fiber till, ca 5 000 

kr/månad plus moms.  

4. Nätavgifter, storleksordningen 100 kr / fastighet och månad (inkl. moms) från medlemmarna. 

 

Föreningens kostnader: 

1. Driva föreningen kostar ca 1 miljon kr ett normalår. 

2. Avskrivningar 1,4 miljoner kr / år 

Föreningen har som mål att göra ett noll-resultat eller en mycket liten vinst varje år.  

Under år 2020 pågår fortfarande en del kanalisation samt blåsning av fiber. Dessutom jobbar 

lantmätaren med att få igenom ledningsrätt för vår kanalisation. Vi har fått den sista delen, innan 

slutredovisningen, av bidragen utbetalda Resterande bidrag kommer först när projektet är klart och 

godkänd av Jordbruksverket, ca 3,3 miljoner kr. Därför får vi nu under våren 2020 en likviditetsbrist. 

Under 2021 pågår endast det som syftar till att få Jordbruksverket att slutligen godkänna projektet. 

Vi betalar ut ersättning för markintrång i början av 2021 som är på ca en miljon kr.  

I samband med att vi får sista delen av bidrag utbetalt under sommar betalar vi tillbaka 1 miljon kr 

som vi har fått i förskott av Jordbruksverket när projektet startade. 

Dessutom betalas lånet på 2,5 miljoner kr till banken i samband med att sista bidragen betalas ut.  
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När projektet är klart har föreningen investerat i ett fibernät, till ett värde av ca 56 miljoner kr varav 

ca 22 miljoner kr är bidrag. Föreningen ska följaktligen göra avskrivningar på 34 miljoner kr under 25 

år. Att föreningen går med förlust 2021 spelar ingen roll då vi har så mycket i balansräkningen. Små 

vinster närmaste åren gör att föreningen sakta betar av förlustavdragen. 

  Intäkter  År 2020 År 2021

  Försäljning 3 178 412 3 160 000

  Rörliga kostnader 

Grävning och projektledning (redovisas som Investering i balansräkningen) 0 0

  Bruttovinst Intäkter minus rörliga kostnader 3 178 412 3 160 000

  Lön och sociala kostnader

  Anställdas bruttolön, dvs. lön och skatt 360 000 260 000

  Ägarlön brutto vid aktiebolag eller ek.förening 0 0

  Arbetsgivaravgift, % på löner 31,42% 113 112 81 692

  Arbetsmarknadsförsäkringar för anställda.  % av bruttolönen 7% 25 200 18 200

  Personförsäkringar för ägare. Procent av ägarlönen 7% 0 0

    Summa lön och sociala kostnader 498 312 359 892

 Övriga kostnader

Kostnader för att driva föreningen:

* Försäkringar. Bankavgifter

* Lokalkostnader: el, värme, reparationer, 

underhåll kontor + noder etc

* Kontorsmateriel, telefon, porto, pc, skrivare etc

* Bokföring. Revision

* Utbildning

* Serviceavtal nätet, Leasing och hyra av 

utrustning, övriga köpta tjänster vid problem med 

nätet

* Utbetalning ersättning markintrång 1 000 000

* Övriga kostnader

       Summa övriga kostnader 685 300 1 391 200

 Avskrivningar och räntekostnader

  Avskrivningar 4% x investeringar i fibernätet 1 400 000 1 400 000

  Räntekostnader på lånat kapital (6%) 125 000 100 000

      Summa avskrivningar och räntekostnader 1 525 000 1 500 000

 Summa "fasta kostnader" 2 708 612 2 708 612 3 251 092 3 251 092

 Resultat 469 800 -91 092

Påverkan på balansräkningen

År 2020 År 2021

Ökning av Investering i fibernätet 7 890 000 0

Bidrag från jordbruksverket 4 700 000

Lån / Checkkredit 2 500 000

Sista utbetalningen jordbruksverket 3 300 000

Återbetalning förskott jordbruksverket -1 000 000

Återbetalning lån / Checkkredit -2 500 000
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Föreningen inkomster är tillräckliga för att täcka avskrivningarna som endast blir en 

bokföringsteknisk åtgärd eftersom fibernätet är betalt. Likviditeten kommer därför öka med 

avskrivningsbeloppet varje år.  

Prognos på likviditeten januari 2020 till december 2021 

 

Här lånar vi 2,5 miljoner kr. Här betalar vi ut ersättning för markintrång (1 miljon kr) samtidigt som vi 

har en del inkomster. 

Juni 2021 betalas bidragen för slutredovisning ut samtidigt som förskottet på 1 miljon kr och lånet på 

2,5 miljoner kr betalas tillbaka. 

 

Ljungskile 2020-01-28 

Kjell Tallberg 

Ordförande Södra Fräkne Fiberförening 
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2020-03-26

 
Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Yttrande över förslag till budget för GR 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2021 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund har till medlemskommunerna översänt ett förslag på 
rambudget för år 2021.   

Den strategiska inriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutades föregående år 
för 2020-2023. De områden som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de 
kommande åren är: 

 Fysisk planering 
 Utbildning och kompetensförsörjning 
 Näringslivsutveckling 
 Digital transformation 
 Social sammanhållning och trygghet 
 Klimat och miljö 

Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 
nästkommande år. Stenungsunds kommuns avgift per invånare är oförändrad.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunernas årsavgift till GR är 75,52 kronor per invånare och har så varit sedan år 2018. I 
förslag till budget föreslås avgiften ligga på samma nivå år 2021 och blir enligt förslaget 2 020 
tkr för Stenungsunds del. Avgiften till GR finansieras inom ram.  

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/307
2020-03-26

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
Rambudget 2021 för GR 
Protokoll från GR:s förbundsstyrelse 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
gunnel.rydberg@goteborgsregionen.se
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 Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2021   1 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2020-01-23, diarienummer: 2020-00017  

 

Förslag till samrådsunderlag inför budget 
för GR 2021 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Rambudget 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år. För 2021 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram. 

Beslut fattas i förbundsstyrelsen 8 maj och förbundsfullmäktige 9 juni. 

Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2020 med en detaljbudget som 

beslutas i förbundsstyrelsen 27 november och i förbundsfullmäktige 15 december.   

 

Strategisk inriktning 

Till rambudget 2021 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av 

förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta dokument, 

utan det ligger fast för perioden. Syftet med en flerårig strategisk inriktning är att 

befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar 

samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att 

den strategiska inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där 

utmaningarna konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i 

styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt 

budgetår.   

Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering. 

Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka 

utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.  

På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet 

med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till förbundsdirektören 

att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att 

genomföra förbundets uppdrag. Denna utredning pågår och ett förslag att 

diskutera ska vara på förbundsstyrelsens bord vid styrelsekonferensen i september 

2020. 

I samrådet med medlemskommunerna 2019 kommenterade Göteborgs stad att 

staden ser positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 

sammanhållning och trygghet i den strategiska inriktningen. Som en följd av detta 

fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på 

möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 

medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2020-01-23, diarienummer: 2020-00017  

 

innebära. Denna utredning pågår och ska enligt beräkning läggas fram för 

förbundsstyrelsen 3 april.  

Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds till 

medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga rambudgeten 

får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta arbete med att 

möta utmaningarna i strategin under 2021.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2021 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 

• Plan och detaljbudget 2020  

 

 

Helena Söderbäck         Bo Andersson     Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör         Ekonomichef      Förbundssekreterare 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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EKONOMI

BUDGETÖVERSIKT 2020–2021
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige 
beslut om en ny strategisk inriktning för 
åren 2020–2023. Den innehåller sex utma
ningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag 
att särskilt arbeta med under ovannämnda 
period. För att uppnå en god ekonomistyr
ning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCBs befolkningsstatistik per den 
1/11 2019 uppgick antalet invånare i Göte
borgsregionen till 1 040 544 vilket är en 
ökning med 12 296 invånare jämfört med 
31/12 2018.

Den definitiva årsavgiften för 2021 kom
mer senare att baseras på befolkningstal per 
31/12 2019 och angiven årsavgift för 2021 i 
detta underlag ska därför ses som prelimi
när. Årsavgiften beräknas utgöra cirka 15 
procent av GR:s beräknade omsättning 2021.

Resterande del av omsättningen (85 %) 
kan hänföras till flera olika finansierings
källor, såsom staten, EU, Västra Götalands
regionen och medlemskommunerna genom 
samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2020 
SAMT PROGNOS 2021, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbunds
fullmäktige efter det att samrådsunderlaget 
beretts. GR arbetar därefter under hösten 
fram detaljbudget för det kommande året 

och i december månad fastställer sedan 
förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför 
kommande verksamhetsår. Resultatbudge
ten är en sammanställning över de kostnader 
och intäkter GR räknar med under respek
tive verksamhetsår. GR har beslutat om en 
underbalanserad budget 2020 på 9 750 tkr 
kopplat till tre större planerade insatser som 
föreslås finansieras via eget kapital. 6 250 tkr 
av denna post avser bidraget till Stiftelsen 
Korsvägen, 2 000 tkr avser utveckling av 
GR:s externa hemsida och 1 500 tkr avser 
Gymnasieantagningens fortsatta ITutveck
ling. De senare medlen avräknas dock från 
de sedan tidigare öronmärkta medlen från 
erhållna intäkter från tecknat samverkans
avtal med STORSTHLM. 

Prognosticerat resultat för 2021 beräknas 
till +300 tkr där verksamheten anpassas 
efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten 
är i ekonomisk balans i enlighet med de av 
förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för 
God ekonomisk hushållning. För att skapa 
stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett 
positivt resultat. På GR finns fortfarande en 
solid grund att stå på även efter det beslu
tade ianspråktagandet av del av det egna 
kapitalet under 2020. 

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade 
intäkter, budgeterade kostnader samt budge
terat resultat för fastställd budget 2020 samt 
prognos 2021.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2020 Budget 2021

Verksamhetens intäkter 528 707 523 950
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 49 014 49 826
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 640 28 756
Verksamhetens kostnader -534 886 -521 211
Avskrivningar -3 611 -2 529
Verksamhetens nettokostnader -9 790 210
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat -9 790 210
Finansiella intäkter 50 100

Finansiella kostnader -10 -10
Resultat efter finansiella poster -9 750 300
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat -9 750 300
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och 
Likviditet för att säkerställa den finansiella 
ställningen på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i 
förhållande till balansomslutningen. Soli
diteten anger den finansiella ställningen på 
lång sikt, det vill säga vilken beredskap som 
finns för att möta oförutsedda händelser, till 
exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet 
mellan omsättningstillgångar (exklusive 
varulager) och kortfristiga skulder. Likvidi
teten visar vilken beredskap som finns för att 
klara de löpande betalningarna.

Kommun 2020 2021

Ale 2 326 2 362

Alingsås 3 091 3 124

Göteborg 43 133 43 720

Härryda 2 851 2 867

Kungsbacka 6 285 6 356

Kungälv 3 390 3 485

Lerum 3 176 3 210

Lilla Edet 1 057 1 063

Mölndal 5 135 5 228

Partille 2 899 2 962

Stenungsund 2 001 2 020

Tjörn 1 200 1 210

Öckerö 978 975

Summa 77 653 78 582

Tabell: Årsavgiftens fördelning per kommun 2020 
samt förslag 2021, (tkr)

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift 2003 och framåt låg still på 
68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften med 4 kronor genomför
des 2010 när FoU i Väst inkorporerades som 
en ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 
4  kronor hade fram tills dess fakture rats vid 
sidan av årsavgiften. Ungefär sam tidigt be
slutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till 
Västkuststiftelsen med 2 kronor per invåna
re. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor 
per invånare från år 2011.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 
1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per 
invånare till följd av nya uppdrag som GR 
anförtrotts i form av samordningsansvar 
kring kommunernas gemensamma agerande 
i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional 
nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). 
Nivån har därefter legat på samma nivå och 
årsavgiften föreslås vara oförändrad även för 
2021.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlems
kommun för 2020 tillsammans med förslag 
för 2021 framgår av tabell nedan.

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR

Budget
2020

-12-31

Budget
2021

-12-31
A. Anläggningstillgångar 38 565 37 344
I. Immateriella anläggningstillgångar 8 373 7 753
II. Materiella anläggningstillgångar 11 100 10 500
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 091 19 091

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 274 887 218 177
I. Förråd mm 32 616 17 556
II. Fordringar 80 939 69 450
III. Kortfristiga placeringar - 25 000
IV. Kassa & Bank 161 332 106 171
S:A TILLGÅNGAR 313 452 255 521

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 45 574 45 874
I. Årets resultat -9 750 300
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 55 324 45 574

B. Avsättningar - -

C. Skulder 267 877 209 647
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 267 877 209 647

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

313 452 255 521

Soliditet 17,7% 17,8%
Likviditet (kassalikv) 90,4% 95,7%

Balansbudget 2020–2021, tkr.
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GR transfererar till följande 
organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av 
förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 
Transfereringarna till Västkuststiftelsen, 
Västkom och Europakorridoren är rörliga 
och varierar utifrån antalet kommuninvå
nare. Den totala årsavgiften till GR för 2020 
uppgår till 77 653 tkr.

Av den sammanlagda årsavgiften beräknas 
37 procent eller 27,85 kronor per kommun
invånare att transfereras vidare till andra 
regionala organisationer. Detta är exklusive 
det engångsbelopp som enligt plan ska trans
fereras till Stiftelsen Korsvägen under våren 
2020 för fortsatt utveckling av Universeum 
AB. Denna summa på 6 250 tkr finansieras 
inte av årsavgiften utan tas via användande 
av eget kapital.

Airport Region Conference (ARC) är 
en ideell förening. Medlemmarna på frivil
lig basis är regioner, kommuner och andra 
offentliga organisationer i Europa som har 
en internationell flygplats i grannskapet. 
Uppdraget är att balansera de ekonomiska 
fördelarna med att ha en flygplats i regionen 
mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för 
medborgarna.

Business Region Göteborg (BRG): ett 
aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, 
investeringar och ett diversifierat näringsliv i 
Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetet med BRG är reglerat i samver
kansavtal där bolaget arbetar med närings
livsutveckling i ett regionalt perspektiv 
tillsammans med Göteborgsregionens 
medlemskommuner.

Centrum för hållbar stadsutveckling 
Före detta Mistra Urban Futures, numera 
Centrum för hållbar stadsutveckling, är från 
den 1 januari 2020 ett nytt  forsknings och 
kunskapscentrum som arbetar med hållbar 
stadsutveckling för att förverkliga den rätt
visa, gröna och tillgängliga staden.

Europa Direkt är EUkommissionens 
informationsnätverk. Uppdraget är att kost
nadsfritt sprida information om den Euro
peiska Unionen till allmänheten och främja 
den lokala och regionala debatten.

GU Reväst är en enhet inom Handelshög  
skolan. Uppdraget är att genom semina
rier, konferenser och samtal stärka  banden 
 mellan de olika aktörerna samt vara ett 
informationsforum och kontaktnät för 
regional forskning, både inom och utanför 
Västsverige.

Göteborg & Co är aktiebolag helägt av 
Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg 
& Co ska vara en, i internationell jämförelse, 
ledande samverkansplattform för destina  
tionsutveckling.

Besöksnäringen är en av de största och 
snabbast växande basnäringarna i  Sverige. 
Samarbetet mellan Göteborg & Co och 
Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal 
för samverkan. Under 2019 har avtalet varit 
föremål för uppdatering.

Internationella Skolan Göteborgs
regionen (ISGR) är ett av GR helägt aktie  
bolag. ISGR har Göteborgsregionen som 
upptagningsområde. ISGR startades 1997 
utifrån ett långtgående behov av en inter  
nationell skola och i samverkan med de 13 
medlemskommunerna, regionens näringsliv 
och universitetsverksamhet.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med 
huvudmännen Västra Götalandsregionen, 
Region Halland och Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdraget är att bevara 
och vårda den västsvenska naturen och 
 stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation (Västkom) är en 
sammanslutning av kommunalförbunden i 
Västra Götaland. Uppdraget är att företräda 
och samordna kommunernas intressen på en 
regional nivå.

Organisation Budget 
2020

Budget 
2021

ARC 32 32

BRG 20 000 20 000

Centrum för hållbar stadsutveckling 400 400

Europa Direkt 200 200

GU Reväst 60 60

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Västkom 1 975 1 975 

Västkuststiftelsen 3 900 3 988

Totalt 28 667 28 756

Tabell: Transfereringar 2020 och förslag 2021, (tkr)
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Göteborgsregionen har utvecklats till en storstadsregion. Idag bor drygt en 
miljon människor här och varje månad ökar antalet invånare med cirka tusen 
personer. Företagens intresse för regionen är rekordstort. Vi befinner oss i 
ett historiskt utvecklingssprång som har skapats genom stora satsningar på 
forskning och produktutveckling. Ytterligare 1 000 miljarder kronor beräknas 
gå till investeringar i infrastruktur och byggande fram till 2035. 

Att regionen växer är positivt men innebär också utmaningar. Demografin, 
befolkningens storlek och sammansättning, är en sådan. I en storstadsregion 
som präglas av tillväxt ökar befolkningen i alla åldersgrupper.  Det ställer krav 
på kommunernas leverans av välfärd, bostäder och en hållbar infrastruktur. 
Ekonomiska prognoser visar att kommunerna kommer att ha mindre resurser 
när allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler barn, unga och gamla och 
här är kommunernas ekonomi en begränsande faktor. 
Behovet av gemensam planering ökar. Dels för att möta de ekonomiska 
 utmaningarna, dels för att regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt 
när invånarna blir fler. Genom att planera gemensamt kan kommunerna öka 
sin kapacitet, bli mer effektiva och öka kvaliteten.
Dagens medborgare förväntar sig sammanhållna och smarta lösningar som 
gör det enkelt att leva och verka i Göteborgsregionen, oavsett var kommun
gränserna går.

Men utmaningar är också en stark drivkraft för innovation. Göteborgs
regionen (GR) är en arena för utveckling. Här kan kommunerna ta fram nya 
metoder och bygga kunskap med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt 
under söka, laborera och testa möjliga lösningar. Det handlar om att tänka 
annorlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstiftning och använda ny teknik.

Vi lever i en omvärld som påverkar oss. Men vi kan också påverka omvärlden.

Samarbete blir än viktigare

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens 
ordförande 

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
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Denna strategiska inriktning pekar ut sex 
 utmaningar som Göteborgs regionen behöver 
 fokusera på att möta under de kommande åren. 
Det är områden där vi ser att regionalt samarbete 
kan göra stor skillnad. 

Vi ger också exempel på hur arbetet hänger ihop 
med de globala målen för hållbar utveckling. 
 Mycket talar för att Agenda 2030 kommer att 
vara den gemensamma  strategiska plattformen, 
från global till lokal nivå, under det kommande 
 decenniet. 

Agenda 2030

Utmaningarna
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Strukturbilden ska fördjupas
Göteborgsregionen växer starkt. Med det växer 
behovet av att samordna byggnation, närings
livsetableringar och infrastruktur. Bostadsför-
sörjningen bör ses ur ett regionalt perspektiv
och samordnas med övrig planering. 
Nya bostadsområden behöver präglas av mångfald 
och tillgänglighet samt ligga nära kollektivtrafik 
och samhällsservice.

Utgångspunkten för den fysiska planeringen 
i Göteborgsregionen är strukturbilden som är 
en regional överenskommelse, bland annat 
om lokalisering av samhällen. Arbetet med att 
fördjupa strukturbilden har påbörjats och tar 
avstamp i UN Habitats globala rekommendatio
ner för stadsutveckling. Rekommendationerna 
beskriver vad som krävs för att ett område ska 
vara långsiktigt hållbart. Det handlar om balan
sen mellan hur tätt bostäder och verksamheter 
kan byggas och hur stor andel som ska vara 
grönytor och gatuutrymme. 

Det behövs också ett socialt perspektiv i 
samhällsplaneringen och mer kunskap om vilka 
boendelösningar som fungerar bäst för grupper 
med behov av särskilt stöd.  

Infrastruktur, kollektivtrafik 
och mobilitet
Regionens transportsystem har för låg kapaci
tet för såväl dagens som morgondagens behov. 
 Göteborgsregionen och den potientiella fram
tida arbetsmarknadsregionen är i dagsläget gles 
och dåligt sammankopplad. En effektiv infra
struktur är en förutsättning för att regionen ska 
uppfattas som attraktiv.

När nästa regionala och nationella transport
infrastrukturplan ska tas fram behöver stor
stadsregionens behov tydliggöras. Det är av vikt
att stråket Göteborg-Borås får fortsatt högsta
prioritet i järnvägsutbyggnaden. 

År 2030 ska Västra Götaland vara en fossil
oberoende region. Genom att förändra trans
portsektorn kan vi göra stor nytta för klimatet. 

En del av arbetet handlar om att öka innova
tionskraften så att samhällets transporter blir 
mer effektiva. Men också om att göra det attrak
tivt för människor att välja cykel och kollektiv
trafik. Det behövs satsningar på mobilitet, där 
boende-, arbetsplats- och transportfrågor inte
greras i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Nya utmaningar  
kräver ny kunskap
Vårt samhälle har tidigare haft starka tillväxt
perioder. De har inte alltid resulterat i attrakti
va miljöer. För att inte upprepa gamla misstag 
behöver vi tänka efter före, tänka smart och 
planera för en framtid som ser helt annorlunda 
ut än idag. För att klara en sådan planering 
behöver Göteborgsregionen (GR) samarbeta 
med samhällets alla aktörer, inte minst med 
akademin. Under de kommande åren ska GR 
stärka samarbetet med såväl näringslivet som 
akademin, för att utveckla och fördjupa kunska
perna som bygger attraktivitet.

Fysisk planering
Göteborgsregionens strukturbild innehåller gemensamma överenskommelser för 
fysisk planering. Under de kommande åren ska denna fördjupas och utvecklas. 
Levande stationssamhällen, närhet till kommunikationer, en sömlös rörlighet och 
god service ökar regionens attraktivitet. Med en god fysisk planering kommer 
målet om en större arbetsmarknadsregion att nås än snabbare. 

Agenda 2030 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande 
Mål 11. Hållbara städer och samhällen 
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Utbildning och 
kompetensförsörjning    
Att klara skolan är en förutsättning för att komma in i arbetslivet och samhället. Men idag 
gör inte alla elever i regionen det. Utmaningarna handlar både om att unga ska få god
kända betyg och att elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare. 
Människor behöver också ha den kompetens som efterfrågas. I regionen finns flera 
branscher där bristen på arbetskraft med rätt utbildning ökar. En stor utmaning är 
strukturomvandlingen. Kontinuerlig kompetensutveckling måste vara lättillgänglig 
och gå i takt med verksamhets och teknikutveckling.

Ett öppet utbildningslandskap
Ett öppet utbildningslandskap betyder att elev
erna kan välja utbildningar även utanför den 
egna kommunen. På så sätt får de tillgång till 
ett brett utbud som kan ge dem den kompetens 
de behöver i framtidens arbetsliv. 

För att detta ska kunna fungera behöver kom
munerna planera och dimensionera utbudet på 
en regional nivå utifrån elevernas val, arbets
marknadens kompetensbehov och kommu
nernas förutsättningar. Samverkansavtalen är 
en viktig del för att detta ska fungera, liksom 
digitala verktyg för planering och uppföljning. 

Kunskapsresultat 
och fullföljda studier
Alla elever ska ges förutsättningar att klara 
skolan. Men var femte elev som går ut nian 
i Göteborgsregionen uppnår inte kunskaps
kraven i alla ämnen. Och var tionde är inte 
behörig till gymnasiet. Delvis beror det på 
att genomsnittsåldern på nyanlända elever 
har ökat, vilket ger dem kortare tid att klara 
skolgången. Siffrorna skiljer sig också åt mellan 
olika kommuner i regionen.

Fokus på kunskapsresultat och fullföljda studier 
är avgörande för att minska risken för utanför
skap. Att arbeta förebyggande inom detta område 
bidrar till att skapa bättre förutsättningar för såväl 
individ som samhälle. Sedan 2011 har Göteborgs
regionen (GR), i samverkan med kommunerna, 
byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att 
minska studieavbrott. Idag har vi en nationellt 
ledande kunskap på området.

Samverkan mellan 
skola och arbetsliv 
Elevernas kontakter med arbetslivet är 
 berikande för individen och lägger grunden för 
framtida studie och yrkesval. Dessa val är av
görande för kompetensförsörjningen. I regionen 
behövs det även fortsättningsvis en långsiktig 
samverkan mellan skola och arbetsliv, så att 
olika samverkansformer kan utvecklas. 

Vuxenutbildningens roll
Samhällets krav på utbildning har höjts. Därför 
behöver människor lära hela livet, både för 
sin egen skull och för att möta behoven på en 
arbetsmarknad som är i förändring. Vuxen
utbildningen spelar en viktig roll i detta. I Göte
borgsregionen har antalet elever ökat kraftigt 
under de senaste åren och förväntas även göra 
det framöver. Utbildningarna behöver vara mer 
flexibla och anpassade utifrån olika målgrup
pers förutsättningar. 

Genom samverkan kan kommunernas resurser 
användas optimalt och invånarna får ett  bredare 
utbud av yrkesutbildningar att välja mellan. 
 Detta ökar möjligheterna till yrkesväxling. 

Matchning av kompetens 
Arbetsmarknaden är inne i en strukturomvand
ling. Arbetsuppgifter förändras, nya kompe
tenser behövs och vissa yrken försvinner. En 
rörlighet på arbetsmarknaden är nödvändig. De 
som redan har en anställning ska kunna vidare
utvecklas och ta mer kvalificerade arbetsupp
gifter. På så sätt skapas också fler ingångsjobb 
för dem som ännu inte etablerat sig på arbets
marknaden. Det handlar om att bredda rekry
teringsbasen. Här spelar Göteborgsregionens 

(GR) kompetensråd samt de branschspecifika 
kompetensråden en central roll. I råden möts 
parter från arbetsliv och skola för att diskutera 
och hantera frågor kring kompetensförsörjning.
Validering är en annan viktig pusselbit som 
också ökar förutsättningarna för nyanlända när 
det gäller att få sin reella kompetens synliggjord 
och dokumenterad.

Kommunerna som  
attraktiva arbetsgivare 
Kommunerna är den största arbetsgivar en 
i  Göteborgsregionen med drygt 72 000 års
arbetare. Under de senaste åren har personal
omsättningen fördubblats,  pensionsavgångar 
borträknade. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat. 

Prognoserna visar att kommunerna i Göte
borgsregionen totalt behöver rekrytera cirka 
9 000 personer årligen fram till och med 2026.   

För att fortsatt kunna leverera välfärd av 
hög kvalitet behöver kommunerna både kunna 
attrahera nya medarbetare och behålla befintlig 
personal. Arbetsgivarvarumärket behöver stär
kas. Satsningar på kompetensutveckling är en 
viktig del, bland annat i förändringsledarskap 
för kommunernas chefer.

Agenda 2030 
Mål 1. Ingen fattigdom 
Mål 4. God utbildning för alla 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt
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Näringslivsutveckling
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. Framgångs
rika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt. För att regionen ska stå sig i den globala 
konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.
Men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön. Regionen behöver progressiva 
företag som driver på i utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion. 

Mark för näringslivet
Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklings
språng där miljardbelopp planeras gå till inves
teringar under de närmaste 20 åren. Behovet av 
mark för såväl produktion som för logistik och 
handel är stort. För att säkra nya och befintliga 
etableringar behövs samordning och regionala 
överenskommelser kring lokalisering som stärker 
utvecklingen mot en hållbar region. Göteborgs
regionen (GR) har ett nära samarbete kring 
näringslivsutveckling med Business Region Göte
borg. Parterna ska planera tillsammans för att 
underlätta näringslivets etablering och expansion.  

Företagsklimat och 
innovationskraft  
I Göteborgsregionen ska det vara enkelt att 
driva företag. Ett positivt företagsklimat är en 
förutsättning för att näringslivet ska fortsätta 
att välja att etablera sig här. Varje möte med 
kommuner och myndigheter ska präglas av ett 
positivt bemötande och förutsägbarhet. 

Göteborgsregionen är basen för flera globala 
kunskapsintensiva företag. Här finns unika 
möjligheter att vara en testarena för ny teknik 
som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. 
Utvecklingen mot cirkulär ekonomi, delande
ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt 
nya affärsmodeller.

Destinationsutveckling 
och besöksnäring
Besöksnäringen är en av de snabbast växande 
i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för 
att regionen ska fortsätta att vara attraktiv och 
utvecklas till en hållbar destination. 

Göteborg är världens mest hållbara mötes 
och evenemangsdestination enligt hållbarhets
indexet Global Destination Sustainability Index 
2016, 2017 samt 2018. Men mycket återstår att 
göra, bland annat när det gäller resorna till och 
från regionen. Vi lever i en globaliserad värld 
där handel och turism är viktiga för samhälls
ekonomin. Människor har behov av att mötas. 
Flygbranschen står inför en stor utmaning: att 
möta den starka resenärstillväxten och samti
digt fortsätta att minska de klimatpåverkande 
utsläppen. 

Agenda 2030 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Digital transformation   
Enligt OECD:s rapporter presterar Sverige presterar bra inom digital transformation. 
Den nationella digitaliseringsstrategin pekar ut riktningen. Målet är att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  
I Göteborgsregionen handlar det bland annat om att öka den digitala  kompetensen, 
främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling. 
 Dessutom behöver arbetsmarknadens förmåga att hantera omställningen stärkas. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 4. God utbildning för alla
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovation och digital kompetens
Digital transformation handlar inte främst om 
teknisk utveckling eller införandet av digital 
teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. 

För att lyckas med detta krävs genomgripande 
insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, 
 andra sätt att organisera arbetet, fördjupade 
samarbeten som klarar en hög komplexitet samt 
nya metoder för att utveckla produkter och 
tjänster.  

Arbetet med innovationer måste vara en 
 integrerad del av verksamheten för att en  digi tal 
transformation ska kunna bli verklighet. 

Den digitala kunskapen måste öka. Politiker, 
chefer och medarbetare i kommunerna behöver 
ha insikt om digitaliseringens transformerande 
kraft. 

Digitala system 
och skolutveckling 
Genom digitala verktyg kan det regionala 
utbudet av utbildningar planeras effektivt. 
Verktygen underlättar uppföljning som gör att 
verksamheten utvecklas. Digitaliseringen skapar 
också nya möjligheter när det gäller att utforma 
pedagogiska metoder och lärverktyg.  Genom 
digitalisering kan till exempel utbildningar an
passas efter hur olika individer lär sig bäst. 

Välfärdsteknik
Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna 
att möta framtidens behov hos en växande skara 
äldre men också hos personer med funktions
nedsättning. I kombination med tillgängliga 
boendemiljöer kan tekniken bidra till att indivi
dens trygghet ökar samt att människor kan vara 
mer aktiva, delaktiga och självständiga. 

Tekniken kan också frigöra tid för personalen 
att ägna sig åt dem som verkligen är beroende 
av deras närvaro. 

Digitalisering möjliggör även utveckling inom 
hälso och sjukvården. Programmet Framtidens 
vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Målet är att all hälso och sjukvårdsinformation 
ska vara tillgänglig för dem som behöver den. 

Tekniska lösningar 
i kommunal administration
Invånarnas förväntningar på att kommunerna 
ska erbjuda digitala tjänster ökar. Dessa för
enklar inte bara för invånare utan leder också 
till ökad effektivitet. Om rutin uppgifter auto
matiseras frigörs tid som kan användas till mer 
värdefulla uppgifter. Automatisering ger också 
en ökad service, till exempel genom snabbare 
handläggning och ökad rättssäkerhet.
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Social sammanhållning och trygghet 
Polariseringen och de ekonomiska klyftorna har ökat i Göteborgsregionen. 
 Skillnaderna är stora mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. 
Även människors sociala och kulturella kapital skiljer sig åt. En del individer har 
större tillgång till nätverk än andra samt kunskap och erfarenheter som gör att 
de smälter in i olika sammanhang. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 10. Minskad ojämlikhet 
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

förskap kan polariseringen och motsättningar 
mellan grupper öka. Grupper som riskerar att 
marginaliseras behöver särskilt uppmärksam
mas, till exempel hbtq-personer, äldre, funk
tionsnedsatta, personer med samsjuklighet eller 
nyanlända.

Under de senaste åren har Göteborgsregio
nen tagit emot ett stort antal asylsökande och 
nyanlända. Vi behöver vara rustade för att fler 
flyktingar kan komma att söka sig till Sverige på 
grund av förändringar i omvärlden. Utmaning
en här är en lyckad etablering. 

För äldre och funktionsnedsatta är digitalise
ringen i samhället en möjlighet men också ett 
hinder. Många känner sig utanför och har svårt 
att klara den nya tekniken.

Tillit och trygghet
Människors tillit till varandra och till samhället 
är avgörande för regionens utveckling. I inter
nationella jämförelser ligger Sverige i topp vad 
gäller tillit. Statistiken tyder dock på att tilliten 
håller på att minska, framför allt bland yngre.

Det finns ett samband mellan hög tillit och 
trygghet som är väl dokumenterad i  forskningen. 
Trygghet i sin tur är nära förknippad med 
utbildning, arbete och upplevelsen av delaktig
het. Trygga miljöer skapas med en genomtänkt 
samhällsplanering där människor har nära till 
service och kultur. 

Idag är tryggheten utmanad genom klimatför
ändringar och en orolig omvärld, med hot om våld 
och terror. I arbetet med att öka tilliten och trygg
heten är civilsamhället en betydelsefull resurs. 

Goda livsvillkor 
för barn och unga
Varje dag, varje månad och varje år spelar roll 
under uppväxten. Enligt FN:s barnkonvention 
ska barnens bästa komma i främsta rummet i 
beslut som rör barn.

Forskning visar att en trygg uppväxtmiljö 
och ett gott föräldraskap lägger en grund för att 
barn i högre grad lyckas i skolan och får god
kända betyg. 2020 blir konventionen svensk lag 
och ett viktigt stöd i det regionala samarbetet. 

Statistiken visar att ohälsan bland unga 
i  Göteborgsregionen ökar. De unga uppger 
 framför allt stress som en orsak. Det finns  också 
oroande tendenser när det gäller droger, och 
allt fler söker hjälp för spelproblem.

Barn och unga som behöver hjälp möter 
ofta flera olika verksamheter i kommunerna. 
Samarbetet mellan dessa behöver fungera både 
för individens skull och för att insatserna ska 
präglas av en helhetssyn.

Hälso och sjukvård  
Vården befinner sig i en omställning där allt 
mer hälso och sjukvård ges i hemmen och 
inom den kommunala omsorgen. Detta gör att 
kommunernas åtagande och ansvar ökar. 

Formerna för vårdsamverkan med Västra 
 Götalandsregionen behöver fortsätta att ut
vecklas, så att huvudmännen kan hitta ge
mensamma lösningar när det gäller planering, 
kompetensförsörjning och resurser.  Utifrån 
patientens perspektiv ska vården vara lättill
gänglig, effektiv och säker med god kvalitet och 
gott bemötande.

Inkludering och jämlikhet
Trots de senaste årens högkonjunktur och kom
petensbrist inom många områden är 28 000 
personer i regionen arbetslösa. Utbildning, 
 arbete och bostad är viktiga pusselbitar för 
inkludering. Om vi inte lyckas motverka utan
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För att klara utmaningarna behövs gemensamma 
insatser. Samarbetet inom Göteborgsregionen blir än 
viktigare. Tillsammans kan kommunerna hitta vägar 
att leverera välfärd av hög kvalitet och samtidigt  
skapa utrymme för utveckling och innovation.

En mötesplats för  
gemensamma satsningarKlimatförändringarna

Göteborgsregionen (GR) behöver  definiera sin 
roll i omställningsarbetet och i den  gemen samma 
kraftsamlingen i Västra  Götaland, Klimat 2030. 

FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade i oktober 
2018 en specialrapport om konsekvenserna vid 
en global uppvärmning med 1,5 grader. Rappor
ten drar slutsatsen att utsläppen måste minska 
med 45 procent under det kommande decenniet. 

Rapporten pekar också på stora skillnader 
mellan 1,5 graders global uppvärmning och 
2 grader. Huvudbudskapet är att redan 1,5 gra
der får allvarliga konsekvenser för människor, 
miljö och ekosystem.

Utsläppen behöver minska snabbt och kraf
tigt inom alla sektorer. Idag kommer de största 
utsläppen i regionen från industri och transpor
ter. Trenden är att dessa ökar. 

Kommunerna behöver vara drivande i arbetet 
tillsammans med näringslivet och statliga 
myndigheter. Även människors konsumtions
mönster behöver förändras. Genom insatser i 
förskola och skola kan framtidens konsumenter 
bli mer medvetna om vilka konsekvenser olika 
val har för miljön.

De gröna kilarna och kustzonen
För att regionen ska vara fortsatt attraktiv 
kommer tillgängligheten till hav, sjöar och 
grönska att spela en allt större roll. Det behöver 
finnas både gröna ytor i staden och obrutna 
natur områden, de så kallade gröna kilarna i 
Göteborgs regionens strukturbild.

Naturområdena spelar också en allt viktigare roll 
för livsmedelsförsörjningen. Från naturen får vi 
bland annat mat, vatten och frisk luft.  Kunskapen 
om de så kallade ekosystemtjänsterna måste öka. 
Det behövs även  regionala  perspektiv på vilken 
mark och vilka havs områden som är lämpliga att 
exploatera och vilka som måste bevaras. 

Vatten som resurs och problem
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En av utma
ningarna för regionens kommuner är att vat
tenresurserna är ojämnt fördelade och behöver 
användas mer effektivt. En annan utmaning är att
säkra en god vattenstatus i regionens vattendrag.

Vatten, för lite eller för mycket, och på fel ställe, 
är en effekt av klimatförändringarna. Det krävs 
mer kunskap om hur samhällsplaneringen måste 
förändras för att kunna klimatsäkra såväl ny som 
befintlig byggnation, bland annat mot översväm
ningar. Samtliga kommuner i regionen behöver 
öka såväl kunskapen som arbetstakten med att 
planera och agera inför ett förändrat klimat.

Klimat och miljö
Vår största utmaning är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. 
Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är tydlig. Vi har bara 
10–12 år på oss att bryta trenden och ställa om till ett fossilfritt samhälle. 
Det kräver en snabb och omfattande omställning utan motstycke.

Agenda 2030 
Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Tillsammans tar vi oss an
utmaningarna i Göteborgsregionen
I Göteborgsområdet finns en lång tradition av samverkan mellan kommunerna som 
sträcker sig tillbaka till 1940talet. Idag har kommunerna ett etablerat samarbete genom 
Göteborgsregionen (GR). Här hanteras komplexa frågor som rör regionens utveckling och 
som också ger resultat i den enskilda kommunen. Politiker och tjänstepersoner utbyter 
erfarenheter, utvecklar idéer och beslutar om gemensamma mål och satsningar.  

Ökad effektivitet  
och högre kvalitet
Genom att arbeta tillsammans kan kommunerna 
både öka kvalitén och skapa samordningsvins ter. 
GR ansvarar bland annat för gymnasieantagning
en för kommunernas räkning. Vi samordnar även 
inköp av läromedel samt driver Luftvårdsförbun
det som arbetar för en bättre luft i regionen. 

GR söker också medel för att förverkliga olika 
projekt och satsningar som kommunerna vill 
genomföra. Runt 80 procent av verksamheten är 
finansierad genom andra medel än de årliga med
lemsavgifterna.

En arena för utveckling  
och innovation
Utmaningar är en stark drivkraft för innovation. 
GR är en utvecklingsarena, där kommunerna 
kan ta fram nya metoder och bygga kunskap 
med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Det handlar om att tänka an
norlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstift
ning och använda ny teknik. 

GR är också en arena för kompetensutveckling. 
Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de 
aktiviteter som vi arrangerar utifrån kommuner
nas behov. Utvärderingar som gjorts visar att 
cirka 90 procent av deltagarna tycker att aktivi
teterna är av god kvalitet och bidrar till yrkesut
veckling. GR ordnar även utvecklingsprogram 
och skräddarsydda insatser för kommunernas 
chefer, ledare och förtroendevalda. 

Våra arenor för kollegialt utbyte är populära. 
Mötesplats IFO och Mötesplats Funktions
hinder har tillsammans cirka 3 000 besökare 
årligen. GR ordnar en av Sveriges största läro
medelsmässor med 1 600 besökare.

Gymnasiedagarna och Future skills vänder sig 
till elever i högstadiet och lockar 32 000 besökare.

Forskning, analys och 
omvärldsbevakning
Utveckling ska baseras på kunskap. Inom GR 
möts forskning och praktik. Utveckling av kom
petens, kunskap och verksamhet går hand i hand. 
Här finns bland annat en särskild enhet som arbe
tar med forskning och utveckling, FoU i Väst. 

GR bidrar till utveckling genom att synliggöra 
erfarenheter och befintlig kunskap samt visa 
på goda exempel. Vi tar också fram tar fram 
regionala analyser och statistik, utifrån kom
munernas behov, samt stöttar med uppföljning 
och kvalitetssäkring. 

GR omvärldsbevakar aktivt för att kunna 
erbjuda kommunerna insatser och stöd redan 
innan det efterfrågas. Eftersom vi arbetar i hela 
regionen har vi en helhetssyn. Det gör att vi kan 
identifiera områden där det blir bättre kvalitet 
eller mer effektivt om kommunerna arbetar 
tillsammans. 

Storregional, nationell och 
internationell påverkan
13 kommuner som arbetar tillsammans blir 
starka och kan påverka. GR har etablerade 
samarbeten med andra organisationer inom 

offentlig sektor samt näringsliv, akademi och 
civilsamhälle.

Sedan många år samarbetar vi med Business 
Region Göteborg kring näringslivsutveckling. 
En annan viktig partner är Göteborg & Co 
eftersom besöksnäringen är en av de största 
basnäringarna i Sverige. GR är också en av sju 
parter i Mistra Urban Futures som sammanför 
forskare och praktiker inom hållbar stads
utveckling.

I Västra Götalandsregionen lyfter GR in 
storstadsregionens perspektiv i frågor som rör 
transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt 
 hälso och sjukvård. Vi deltar också i arbetet 
med en ny regional utvecklingsstrategi. 

Nationellt arbetar GR för att påverka sam
hällsutvecklingen utifrån våra medlemskom
muners behov. Vi har upparbetade kontakter 
med organ som Regeringskansliet, Närings-
departementet, Socialdepartementet, Boverket, 
Utbildningsdepartementet och Skolverket. GR 
samarbetar även med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). 

GR påverkar även internationellt. Många 
av projekten och insatserna finansieras med 
EUmedel. Därför arbetar vi strategiskt inför 
utformningen av EU:s framtida program och 
fonder, så att de svarar mot de behov som finns 
hos medlems kommunerna. 

I nära samarbete med Göteborgs Stad arbetar 
GR för att stärka kommunernas eget EU arbete. 
Utgångspunkten är det EUhandslag som 
politiker på nationell och regional nivå gjorde 
2017. Här finns tre åtaganden: att synliggöra det 
EU-arbete som redan görs i kommunerna, öka 
kompetensen hos politiker, personal och invåna
re samt möjliggöra påverkan.

Uppdrag, 
mål och vision
Uppdrag
Uppdraget beskrivs i Förbundsordningen. Här 
står bland annat att GR ska verka för samarbete 
över kommungränserna, skapa mervärde för  
medlemskommunerna samt stärka regionen  
regionalt, nationellt och internationellt.

Vision
Det goda livet. 
Visionen är gemensam för Västra Götaland.

Mål
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål och 
strategidokument. Politikerna har enats om att 
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig 
tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv 
att leva och verka i samt besöka. Regionen ska 
utvecklas i balans mellan de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga dimensionerna.

Strategisk inriktning 2020–2023
Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göte
borgsregionen främst behöver fokusera på för att 
uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 
Götaland. Det finns också en årlig rambudget 
kopplad till inriktningen.

Verksamhetsplan
Planen beskriver vilka aktiviteter GR ska genom
föra under året och innehåller en detaljbudget.  

Uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp i två delårsrapporter 
samt i årsredovisningen. 

Göteborgsregionen har  
även ställt sig bakom:

VG 2020 –  
strategi för tillväxt och utveckling
VG 2020 är ett gemensamt styrdokument för hela 
Västra Götalands utveckling. Ett nytt strategi
dokument för perioden efter 2020 tas fram med 
start 2019. 

Klimat 2030 –  
Västra Götaland ställer om
En kraftsamling för alla som vill bidra i omställ
ningen till en klimatsmart region. Här samlas 
företag, branschorganisationer, kommuner, 
 högskolor, föreningar och andra organisationer. 
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Organisation
Göteborgsregionen (GR)  
är ett kommunalförbund
GR är ett kommunalförbund, vilket betyder att 
organisationen  fungerar som en myndighet för 
kommunernas räkning inom några områden. 
Bland annat ansvarar GR för antagningen till 
gymnasieskolan enligt skollagen. 

Politisk styrning
GR styrs av politiker från de olika medlems
kommunerna. Mandat perioden är densamma 
som för riksdags och kommunalval.

Förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäk
tige är högsta beslutande organ och godkän
ner bland annat den fler åriga strategiska 
inriktningen samt budget och årsredovisning. 
Förbundsfullmäktige fattar även beslut om för
bundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för GR:s verk
samheter, utveckling och ekonomi. Styrelsen 
godkänner den ettåriga verksamhetsplanen och 
detaljbudgeten. 

Styrgrupper. Det finns tre politiska styrgrup
per inom GR som är utsedda av förbundsstyrel
sen: arbetsmarknad, social välfärd samt miljö 
och samhällsbyggnad.

Styrgrupperna bereder frågor till förbunds
styrelsen men kan även ta egna initiativ och 
lämna förslag till styrelsen.

Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen 
utses direkt av förbundsfullmäktige. Utbild
ningsgruppen är nämnd för antagningen till 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Utbild
ningsgruppen ansvarar även för att anordna 

lärande för vuxna. Dessutom bereder utbild
ningsgruppen ärenden till förbundsstyrelsen.

Finansiering
GR finansieras till viss del genom årliga 
medlemsavgifter från kommunerna (cirka 20 
procent), medan huvuddelen (cirka 80 procent) 
finansieras genom intäkter från bland annat 
projektmedel, kurser, konferenser, utrednings
arbete och forskningsuppdrag.

Dotterbolag och stiftelser
GR är ägare till följande bolag: 

• Internationella skolan i Göteborgsregionen, 
ISGR (helägt). 

• Gryning vård (delägt). 

GR är en av huvudmännen i följande stiftelser:
• Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum 
• Västkuststiftelsen

Förbunds-
fullmäktige

Förbunds-
styrelsen

Social välfärd

Arbetsmarknad

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Förbundsledning

Administration

Ekonomi

Arbetsmarknad 
och social välfärd

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Cirka 50 nätverk (tjänstepersoner i kommunerna)

POLITIK

AVDELNINGAR

Kärnvärdena är en del av GR:s värdegrund. De visar  
hur vi ska förhålla oss till varandra och omvärlden. 

Lyhördhet. Vi lyssnar aktivt, först då kan verkliga 
möten uppstå. Vi är engagerade och ställer frågor för 
att fånga behoven hos dem vi möter. I mötet är vi är 
öppna och prestige lösa.

Handlingskraft. Vi är effektiva och lösningsfoku
serade. Tillsammans med dem vi möter kommer vi 

fram till vad som ska göras. Vi väntar inte alltid på att 
bli inbjudna utan tar initiativ och är drivande. Med 
vår samlade kompetens levererar vi resultat som gör 
skillnad.

Utveckling. Vi är modiga och tänker i nya banor. 
På så sätt kan vi möta behoven i ett samhälle som är 
komplext och förändras snabbt. Genom att ta tillvara 
hela vår  potential är vi med och formar framtiden.

Kärnvärden

GR:s organisation
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

138



 

  Justeras:      1 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-02-21 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Kommunhuset, Kungälvs kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 110. Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2021 

Diarienummer: 2020-00017  

Beslut 

Bifogade samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med hemställan 

om synpunkter senast den 1 april 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år. För 2021 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram. 

Beslut fattas i förbundsstyrelsen 8 maj och förbundsfullmäktige 9 juni. 

Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2020 med en detaljbudget som 

beslutas i förbundsstyrelsen 27 november och i förbundsfullmäktige 15 december.   

Till rambudget 2021 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av 

förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta dokument, 

utan det ligger fast för perioden.  

Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds till 

medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga rambudgeten 

får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta arbete med att 

möta utmaningarna i strategin under 2021.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2021 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 

• Plan och detaljbudget 2020  

Yrkanden 

Per Vorberg (M) yrkar att förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att 

besluta att kommunernas årsavgift till GR från och med 2021 sänks med 10 

procent/invånare.  

Ordföranden yrkar att förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med utsänt förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 

förbundsstyrelsen bifaller utsänt förslag.  

Omröstning 

Omröstning begärs och verkställs. Ordföranden redovisar följande 

propositionsordning som förbundsstyrelsen godkänner: Ja-röst innebär bifall till 

utsänt förslag. Nej-röst innebär bifall till Per Vorbergs förslag. 
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  Justeras:      2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-02-21 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Kommunhuset, Kungälvs kommun 

 

 

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att förbundsstyrelsen, med 16 ja-röster mot 6 nej-röster, har 

bifallit utsänt förslag. Se bilaga. 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson             Marina Johansson 

Ordförande              Justerare 
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Förbundsstyrelsen 2019-2022 

2019-11-21 

 

Upprops- och voteringslista 2019-2022  

 

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 2019-2022 

 

Sammanträde:     21 februari 2020  Kl: 9:00-12.10 

 

Närvarande                                                                             Omröstning, ärende:     § 110            

ja Ledamöter   Ja Nej Avstår 

X Marina Johansson (S), Göteborg*  X   

X Axel Josefson (M), Göteborg*  X   

 Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg     

X Jonas Attenius (S), Göteborg  X    

X Daniel Bernmar (V), Göteborg   X   

X Hans Forsberg (M), Kungsbacka*  X   

 Martin Wannholt (D), Göteborg     

 Martin Johansen (L), Tjörn     

X Monica Samuelsson (S), Ale  X   

X Julia Färjhage (C), Lilla Edet  X   

X Marith Hesse (M), Partille  X   

 Karin Pleijel (MP), Göteborg     

X Carita Boulwén (SD), Kungsbacka   X  

X Miguel Odhner (S), Kungälv*  X   

X Jenny Broman (V), Göteborg  X   

X Jan Utbult (KD), Öckerö  X   

X Per Vorberg (M), Härryda   X  

X Jessica Blixt (D), Göteborg   X  

X Bo Pettersson (S), Stenungsund  X   

X Lill Jansson (L), Lerum  X   

X Kristian Vramsten (M), Mölndal  X   

X  Fredrik Mellbin (SD), Mölndal   X  

      

 Ersättare Tjänstgörande Ja Nej Avstår 

X Maria Brauer (S) X X   

X Maria Renfors (M), Stenungsund     

X Peter Arvidsson (SD), Härryda X  X  

X Stefan Gustafsson (S), Mölndal     

 Anette Holgersson (V), Lerum     

X Mikael Berglund (M), Ale     

X Henrik Munck (D), Göteborg X  X  

X Marcus Claesson (L), Mölndal X X   

X Eva Borg (S), Kungsbacka     

X Emmyly Bönfors (C), Göteborg     

X Daniel Filipsson (M), Alingsås     

SUMMA   16 6  

      

      

      

 *utgör styrelsens presidium     
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/493
2020-04-07

 
Carina Johansson- Strandberg Till Kommunstyrelsen 
Folkhälsoplanerare  
 
 
Uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 
2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att notera informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning och redovisning av aktiviteter gjorda verksamhetsår 2019 inom området 
folkhälsa och social hållbarhet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Varje år tas en verksamhetsplan fram för att planera arbetet enligt avtalet.  
 
Denna uppföljning redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras 
av Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen med lika delar, dels aktiviteter som 
är sökta och beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för 
att uppnå program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund. 
 
Folkhälsorådet har behandlat uppföljningen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Uppföljning folkhälsa och social hållbarhet 2019 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
Marcus Starcke   
Sektorchef 
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Uppfö ljning verksamhetsplan fölkha lsa 
öch söcial ha llbarhet 2019 diarienr 2018/493 

Carina Johansson Strandberg Folkhälsoplanerare  
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Denna uppföljning redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras 

av regionen (VGR) och kommunen med lika delar och dels aktiviteter som är sökta och 

beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 

program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund (diarie nr 0450/17) 

 

Fortsatt fokus inom folkhälsa och social hållbarhet har varit Fullföljda studier för alla barn 

och unga samt Åldrande med livskvalitet.  

Inom Fullföljda studier har insatser som främjar den psykiska hälsan samt föräldraskapsstöd 

varit prioriterade och inom Åldrande med livskvalitet har social samvaro för att motverka den 

upplevda ensamheten prioriterats i samverkan med flera aktörer.  

Övergripande har arbetet inom Kommun fri från våld fortsatt och det våldpreventiva arbetet 

förstärkts med externa medel.  

 

Målområde 1 - Fullföljda studier:  
 

1.1 Tidiga samordnade insatser för ökad skolnärvaro.  

Målet är att gemensamt arbeta fram struktur som tidigt fångar upp oroande frånvaro samt 

stödinsatser som bidrar till ökad närvaro i förskola/skola. Vad görs idag? Vad behöver 

utvecklas?   

 

1.2 Föräldraskapsstöd.     

Föräldraföreläsningar      25 000: - 

19/3 Förälder i det mångkulturella Sverige Sonia Sherefay 

4/12 #Porrfri barndom  Elsa Lantz och Harry Skärlund  

Föreläsningar till allmänheten - Livsresan   63 500: - 

 (samarrangemang med studieförbundet Vuxenskolan) 

26 feb  Min bror och jag Jessica Hjert-Flod  

21/3  Du är mer än dina prestationer Cajsa Tengblad  

24/4 Konsten att åldras Nanne Hessel  

28/8 ADHD och autism i hemmet Andreas Svensson från Ågrenska  

23/10  Känsligare kan ingen vara Merja Jäderholm 

25/11  Kropp, konst och motstånd Stina Wollter 

Älskade Barn  - föräldrastödsprogram till nyanlända familjer    

Under året har kulturtokarna genomfört tre cirklar 2 för arabisktalande och 1 somalisktalande. 

De har träffarna i familjecentralens lokaler och bjuder in gäster vid behov för vidare 

information (socialtjänst, polis m fl)  
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Föräldrastödsprogrammet ABC (alla barn i centrum)  21 000: - 

Under året har två nya handledare utbildats (2 socionomer/familjebehandlare) i 

föräldrastödsprogrammet. Det har genomförts sex grupper a´4 träffar där totalt 45 föräldrar 

deltagit. Utvärderingen har varit mycket positiv. Träffarna genomförs på Familjecentralen 

Hasselkärnan.  

1.3 ANDTS förebyggande arbete     85 000: -  

CAN – drogvaneundersökning genomförs och presenteras. 

Lokal drogvaneundersökning genomförs på högstadieskolorna och presenteras av 

drogförebyggare. 

Föreläsning om Ideal, självbild och självförtroende av Mia Börjesson genomförs på 

högstadieskolornas elever åk 8 och dess föräldrar.  

Föreläsning av Erik Leijonmarck om Droger och attityder för verksamheter, elever och 

föräldrar.  

CAN – påbörjat kartläggning av ANDT-situation och dels av organisation av det 

förebyggande arbetet. Med kartläggning som bas ska CAN hålla kommundialog med 

faktabaserad rådgivning och rekommendationer baserade på kunskap. 

1.4 Främja psykisk hälsa och goda levnadsvanor   188 250: -  

I arbetet med att stötta skolornas arbete i syfte att minska stress och öka den psykiska hälsan 

har initiativ tagits till att utbilda 20 personal inom mellanstadiet och elevhälsans kuratorer i 

den forskningsbaserade metoden TMR (träning för medveten närvaro och resiliens).    

Under 2019 har en grupp ungdomar arbetat med att analysera LUPP-resultatet från senaste 

ungdomsenkäten 2017. Resultatet blev en film som visar på ungdomarnas bild av sin vardag.  

Stenungsunds kommun har ett avtal med Tjejjouren Väst som arbetar med nätbaserat stöd 

med jour via chatt, mail och mobilapp. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig 

som tjej. (www.tjejjourenvast.se) 

En kommun för alla - En utbildningsdag anordnas för personal och politiker för att öka 

kunskap om normer och bemötande i ett hbtq-perspektiv. Målet med utbildningen är 

kompetenshöjning av personal och politiker i Stenungsunds kommun för att öka kunskap om 

och förbättra bemötandet av hbtq - personer. Syftet är att främja hbtq - personers lika 

rättigheter och möjligheter i kontakt med kommunen 
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1.5 Kommun fri från våld     

Kommunövergripande samverkansgrupp ViNR (våld i nära relation) 

En samverkansgrupp med interna och externa aktörer för arbetet mot våld i nära relationer. 

Syftet är att väl känna till varandras uppdrag samt erfarenhetsutbyte.  Deltagande aktörer är 

förutom kommunala verksamheter, polisen, hälso- och sjukvården, ideella organisationer och 

svenska kyrkan. Gruppen träffas 2 ggr/år. Sammankallande för gruppen är 

folkhälsoplaneraren. 

Lokal resursgrupp ViNR (våld i nära relation)  

Gruppens syfte är att samordna den interna samverkan inom de olika enheterna på IFO. 

Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s chefsrepresentant i gruppen och 

folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete 

Styrgruppen ViNR 

Gruppen bidrar till det samordnade arbetet inom våld i nära relation inom IFO samt 

uppmärksammar utvecklingsområden. Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s 

chefsrepresentant i gruppen och folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete 

Kompetens:     Socialstyrelsemedel 

Basutbildning Hedersrelaterat våld och förtryck.    

Personal inom hela IFO i Stenungsunds kommun har vid två tillfällen a´2 dagar gått en 

basutbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen genomförs av Dialoga 

(Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.) Totalt har 65–70 personer 

deltagit. Samordnare av utbildningen är folkhälsoplanerare.  

Interkulturell kompetens.  
En utbildningsdag för personal om migrationssituationen i världen och Sverige, den 

personliga kompetensen för att hantera kulturmöten, etnocentrism och fördomar, 

kulturbegreppet och interkulturalitet, kulturskillnader och värdekonflikten. Totalt deltog 46 st.  

Tryggare Barn 
Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap. Kursen erbjudes som en insats inom 

socialtjänsten efter en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Fyra familjebehandlare 

har denna utbildning. Stenungsund deltar i en studie där Karolinska Institutet ska ta reda på 

vilka effekter stödinsatsen har för barn som utsatts för våld eller kränkningar i hemmet.     
 

Våldsförebyggande arbete: 

VIP (Viktig intressant person)     

Ett våldsförebyggande program för personer med intellektuella och psykiska 

funktionsvariationer. Tre personal från daglig verksamhet år utbildade och kursstarter 

erbjudas löpande.  
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MVP (Mentorer i våldsprevention)    Externa medel 

MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. 

Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och 

kränkningar.  

Kommunen har beviljats två styck ansökningar om att arbeta förebyggande med detta 

program. En kurator arbetar 20% av sin tjänst med att hålla samman detta arbete. Det kommer 

att genomföras två utbildningsomgångar i metodiken för pedagoger som arbetar med åk 7 

elever och åk 1 på gymnasiet.  

Ansökan 1 – 420 000: - från Länsstyrelsen i VG (2019–2020)  

Ansökan 2 – 170 000: -från SKR (Sveriges kommuner och regioner) (2019–2020) 

 

1.6  Trygghetsskapande åtgärder 

Under året har SSPF och SOS grupperna haft regelbundna möten för att kunna agera tidigt på 

social oro. (skola, socialtjänst polis och fritid i samverkan). Drogförebyggare är 

sammankallande.     

 

Målområde 2 - Åldrande med livskvalitet:   
 

2.1 Främja psykisk hälsa och goda levnadsvanor.  

 

Seniordagen 25/10      60 000: - 

Seniordagen besöktes av ca 1400 st och 50-60 utställare deltog. Temat för året var 

rörelseglädje. Föreläsningar, motionsdans, bio och prova på fallteknik med hjälp av lokala 

judoklubben var några punkter under dagen. En dag för social samvaro som uppskattas av 

besökarna. 

Utvecklingsgrupp Seniorer i fokus   

med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa.  Kartläggning av mötesplatser och aktiviteter 

har gjorts av student från GU Global hälsa. Samverkan runt utvecklingsfrågor för målgruppen 

seniorer i samverkan mellan PRO, SPF, vård och omsorg, studieförbunden SV och ABF, 

anhörigkonsulenten samt folkhälsoplanerare. Gruppens syfte är att samverka runt 

gemensamma frågor och årets tema har varit Tillsammans mot ensamhet.   

Styrgrupp Fysisk aktivitet/FaR      23 000: - 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö har i samarbete med 

kommunernas folkhälsoarbete finansierat en processledare för det gemensamma arbetet kring 

fysisk aktivitet på recept (FaR). Gemensamt avtal finns 2016-2019. 
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Måndags caféet för seniorer 

Folkhälsoplanerare har deltagit i planering av dessa träffar med inbjudna gäster. SPF och 

Hyresgästföreningen håller i träffarna.  

Temaserie psykisk hälsa Livsresan  (samverkan med studieförbundet Vuxenskolan) sex 

föreläsare under året.  Se punkt 1 – föreläsningar för allmänheten.  

Uppdatering av Livslotsen är färdig   32 000: - 

2.2  Trygghetsskapande åtgärder.  

Trygghetsvandringar genomförs samt medborgarlöfte mellan kommun och polisen.  

 

Ö vrigt:  

Under 2019 har Folkhälsorådet haft 4 möten och ledningsgrupp folkhälsa och social 

hållbarhet (sektorchefer) har haft ett möte. Förslag finns att omorganisera ledningsgruppen till 

en Ledningsgrupp folkhälsa och social hållbarhet – barn och unga inför 2020 för att få större 

fokus och strategisk samverkan för denna målgrupp.  

 

Nätverk Folkhälsa Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Västra Götalands 

Regionens folkhälsonätverk.  

Omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyten och samverkan sker genom regelbundna träffar (4 

st/år) mellan folkhälsan i de olika kommunerna inom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.   

Stenungsund är också Västra HSN:s representerar i Västra Götalands Regionens 

Folkhälsonätverk sedan november 2019 (1-2 år).  

 

Styrgruppen Familjecentral 

Styrgruppen består av ansvariga chefer för respektive verksamhet som ingår i 

Familjecentralen; Centrala Barn och elevhälsan, Enheten för familjestöd/socialtjänsten, 

Närhälsan/BVC samt Barnmorskegruppen. Styrgruppen har möten ca fyra gånger per år. På 

styrgruppsmötena har även Stenungsunds kommuns folkhälsoplanerare deltagit. 

 

Hasselbacken i utveckling 

En samverkansgrupp med folkhälsa och socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsområdet. 

Deltagande aktörer är Stenungsundshem, Hyresgästföreningen och verksamheter från 

kommun i huvudsak verksamma i området. Sammankallande är VD Stenungsundshem. 

Folkhälsoplanerare är en av representanterna från kommunen.  
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Kulturtolkar på familjecentral (2018–2019)   Länsstyrelsen 1 600 000: - 

Kulturtolkar växlar upp (2019–2020)    Länsstyrelsen 1 200 000: -  

Stenungsunds kommun och Tjörns kommun har sedan Oktober 2018, ett gemensamt projekt 

genom medel från Länsstyrelsen. Det ursprungliga projektet förlängdes med ny ansökan och 

sträcker sig över hela år 2020. Samarbetspartner inom projektet är Svenska kyrkan och Rädda 

Barnen.  Projektet är i Stenungsund kopplat till Familjecentralen Hasselkärnan. Målet med 

projektet är att skapa mötesplatser för nyanlända, framför allt för kvinnor och öka 

förutsättningar för arbetslivet, bryta isolering och öka kunskapen och egenmakten. Detta har 

genomfört med bland annat kvinnogruppen som träffas 1 ggr/vecka, uppsökande verksamhet, 

en mässa Kultur och Rötter i november samt att de erbjudit svenskaträning för mammor med 

bebis, på Öppna förskolan varje onsdag.  

I det nya projektet Kulturtolkar växlar upp har fokusgruppen vidgats och även män har 

inkluderats mer. Svenska kyrkan har startat upp ”Grupp för män” som under hösten har haft 

träffar på Familjecentralen en kväll i veckan.      

Folkhälsoplanerare är Stenungsunds representant i styrgruppen Kulturtolkar.  

GR Projekt Föräldrastöd till nyanlända familjer  

Mellan september 2018 och december 2019 har Göteborgsregionen drivit projektet 

Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen. Stenungsund har varit en av nio kommuner 

som deltagit i projektet vars syfte var: 

• Delmål 1 

Kompetensutvecklingsinsatser för socialsekreterare som möter nyanlända.   

• Delmål 2 

Utveckla metoder för föräldrastödskurser 

• Delmål 3 

Kommunal samverkan mellan professioner som kommer i kontakt med nyanlända 

familjer.  

Folkhälsoplanerare har varit kontaktperson för delmål 2 och 3 i Stenungsund samt drivit frågorna 

internt.  

GR Nätverk LUPPEN 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för 

att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och 

attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och 

framtid. Sedan mars 2019 finns i Göteborgsregionen ett nätverk för samverkan kring Lupp-

undersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Här kan de kommuner 

som planerar att genomföra Lupp hösten 2020 utbyta information och erfarenheter även innan 

det är dags för själva undersökningen. Folkhälsoplanerare är en av representanterna från 

Stenungsund. Enhetschef från ungdomsverksamheten och en verksamhetsutvecklare från 

sektor utbildning är de andra.      
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/318
2020-03-31

 
Richard Brown Till kommunfullmäktige 
kommunsekreterare 
 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2019.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt förbundsordningen för samordningsförbundet mellan Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
Beskrivning av ärendet 
2005 bildades ett samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs 
kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med Lagen 2003:1210 om finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet. 2008 utvidgades Samordningsförbundet då 
Stenungsunds kommun tillsammans med Tjörn och Ale kommun anslöt sig. 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn slogs ihop med 
Samordningsförbundet Öckerö den 1 januari 2018. Syftet var att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skulle användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse, granskningsrapport för verksamhetsåret 2019.  

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 9 216 tkr. Årets resultat blev ett överskott på 
978 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 2 045 tkr vilket överstiger de rekommendationer om 
eget tillåtet kapital enligt trappstegsmodellen som tagits fram av Nationella rådet. 
Rekommendationen om högsta eget kapital med den medelstilldelning som gällde för år 2019 
är 1 793 tkr. Man bör dock beakta att i det egna kapitalet på 2 045 tkr så ingår intäkter på 528 
tkr som härrör till ESF-projektet Respondere och är medel som inte bara ägs av 
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Samordningsförbundet Älv & Kust utan också av två andra Samordningsförbund nämligen 
Insjöriket och Göteborg.  

Enligt förbundsordningen ska samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning och 
förvaltningsberättelse och handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets 
medlemmar. Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Man bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. Dessutom bedömer man sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. De tillstyrker att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-03 
Följebrev ansvarsfrihet 2020-03-31 
Styrelseprotokoll § 114 2020-03-20  
Styrelseprotokoll § 115 2020-03-20 
Årsredovisning verksamhetsåret 2019, 2020-03-20 
Revisorernas årsberättelse 2019, 2020-03-20  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon  
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
ann-katrin.osterman@arbetsformedlingen.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/6
2020-04-07

 
Anette Oscarsson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Undanta dröjsmålsränta för organisationer under Corona-krisen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande undantag från gällande riktlinjer för kravhantering 
ska gälla:  
 

 Organisationer som med anledning av covid-19-relaterade problem har beviljats 
anstånd ska inte debiteras dröjsmålsränta vid för sent inbetalda räkningar 

 
Undantaget gäller för alla anstånd som har meddelats under år 2020. Undantaget upphör att 
gälla 2020-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I kommunens riktlinjer för kravhantering framgår att dröjsmålsränta utgår enligt 
bestämmelserna i Räntelagen, vilket innebär referensränta plus 8 procentenheter. Ränta utgår 
från förfallodagen. Med anledning av Covid-19 och för att ekonomiskt underlätta för 
företagen föreslås att dröjsmålsränta inte debiteras under 2020 för de företag som med 
anledning av covid-19 har anstånd på sina fakturor.   
 
Beskrivning av ärendet 
För att förebygga och underlätta för företagen med anledning av Coronaviruset har 
kommunstyrelsen tidigare beslutat om följande för att ekonomiskt underlätta för företagen.  
 

 Förvaltningen kan lämna anstånd i upp till tre månader för betalning av  
o hyra av kommunala lokaler och arrenderad mark 
o bygglov-, tillsyns-, eller tillståndsavgift avseende bygglovsfrågor 
o avgifter inom VA och avfall 
o avgifter för livsmedelskontroll och miljötillsyn 

 Förvaltningen ska tidigarelägga underhållsåtgärder kopplade till kommunens 
fastigheter om möjligt 

 Förvaltningen ska erbjuda utökad rådgivning för företag med anledning av Corona 
(livsmedel och hälsoskydd) 

 Förvaltningen ska möjliggöra en förkortning av betalningstiden för leverantörsfakturor 
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 Förvaltningen ska genomföra planerade konferenser genomförs i så stor utsträckning 
som möjligt 
 

I kommunens riktlinjer för kravhantering framgår att dröjsmålsränta utgår enligt 
bestämmelserna i Räntelagen, vilket innebär en referensränta plus 8 procentenheter. Ränta 
utgår från förfallodagen. Med anledning av Covid-19 och för att ekonomiskt underlätta för 
föreslås att dröjsmålsränta inte debiteras för de organisationer som har anstånd med anledning 
av covid-19-relaterad problematik.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Alla kunder förutom privatpersoner kommer att innefattas på grund av uppsättning i 
kundreskontran. 

Borttag av dröjsmålsränta kommer innebära att inga externa företag, föreningar eller 
kommuner och regioner kommer att belastas med dröjsmålsränta under perioden. 

Utifrån rådande omständigheter är det svårt att uppskatta hur många företag som skulle bli 
belastade av dröjsmålsränta för obetalda fakturor.  

Juridiska bedömningar 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Anette.oscarsson@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

  
 
 
 
 
§ 20 Dnr: KS 2020/40 
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, sektor Socialtjänst 2019 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera information om patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Detta sker i en 
samlad patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för sektor Socialtjänst. I denna framgår 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Dessutom framgår 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
har bedrivits under 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-19 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse - Sektor Socialtjänst 2019 
Bilaga 1. Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård sektor Socialtjänst år 
2019-2020 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/40
2020-01-16

 
Johanna Nordqvist Till kommunstyrelsen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, sektor Socialtjänst 2019 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera information om patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Detta sker i en 
samlad patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för sektor Socialtjänst. I denna framgår 
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Dessutom framgår 
hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
har bedrivits under 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för Sektor Socialtjänst beskriver hur 
verksamheterna arbetat med övergripande mål och strategier. Den beskriver också hur sektorn 
fördelat organisation och ansvar samt hur samverkan skett internt/externt och med 
brukare/patient och anhöriga. Rapporteringsskyldigheten beskrivs i berättelsen samt hur 
arbetet med intern- och egenkontroller och informationssäkerhet gått till. 
 
Under året har sektorn arbetat med aktiviteterna i måldokumentet för kommunal hälso- och 
sjukvård. En del av målen har uppfyllts och resterande är delvis uppfyllda arbetet med att nå 
måluppfyllelse fortskrider under 2020.  

En av sektorns strategier under året har bland annat varit att ta del av resultatet av 
brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. En annan strategi har varit 
införandet av Individens behov i centrum – IBIC. Utgångspunkten i arbetmetoden är att 
värdegrunden konkretiseras via IBIC genom att man främjar den enskildes delaktighet och 
inflytande. 

Intern samverkan sker regelbundet inom sektorn för att öka patientsäkerheten och kvalitén. 
Gemensamma sittningar genomförs regelbundet inom och mellan alla verksamheter. Extern 
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samverkan sker både inom närvårdsamverkan i mellersta Bohuslän och Ale - SIMBA, 
Kommunalförbundet Göteborgsregionen - GR och via nationella nätverk. 

Avvikelser rapporteras skyndsamt inom sektorn av den som är inblandad i händelsen eller 
upptäcker händelsen. De externa avvikelserna har ökat efter att lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) började gälla. 

Avslutningsvis beskriver sektorn kommande mål och strategier.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Barnkonsekvensanalys 
De strategier, mål och resultat som beskrivs och redovisas rör alla åldersgrupper. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen redovisar strategier, mål och resultat av arbetet med 
att förbättra patientsäkerheten samt hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under 2019. 

Juridiska bedömningar 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger att arbetet med att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. 

Beslutsunderlag 
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Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse - Sektor Socialtjänst 2019 
Bilaga 1. Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård sektor Socialtjänst år 
2019-2020 
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Sammanfattning 

 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för Sektor Socialtjänst beskri-

ver hur verksamheterna arbetat med övergripande mål och strategier. 

Den beskriver också hur sektorn fördelat organisation och ansvar samt 

hur samverkan skett internt/externt och med brukare/patient och anhö-

riga. Rapporteringsskyldigheten beskrivs i berättelsen samt hur arbetet 

med intern- och egenkontroller och informationssäkerhet gått till. 

 

Under året har sektorn arbetat med aktiviteterna i måldokumentet för 

kommunal hälso- och sjukvård. En del av målen har uppfyllts och reste-

rande är delvis uppfyllda arbetet med att nå måluppfyllelse fortskrider 

under 2020.  

 

En av sektorns strategier under året har bland annat varit att ta del av 

resultatet av brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldre-

omsorgen”. En annan strategi har varit införandet av Individens behov i 

centrum – IBIC. Utgångspunkten i arbetmetoden är att värdegrunden 

konkretiseras via IBIC genom att man främjar den enskildes delaktighet 

och inflytande. 

 

Intern samverkan sker regelbundet inom sektorn för att öka patientsä-

kerheten och kvalitén. Gemensamma sittningar genomförs regelbundet 

inom och mellan alla verksamheter. Extern samverkan sker både inom 

närvårdsamverkan i mellersta Bohuslän och Ale - SIMBA, Kommunal-

förbundet Göteborgsregionen - GR och via nationella nätverk. 

 

Avvikelser rapporteras skyndsamt inom sektorn av den som är inblan-

dad i händelsen eller upptäcker händelsen. De externa avvikelserna har 

ökat efter att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (2017:612) började gälla. 

 

Avslutningsvis beskriver sektorn kommande mål och strategier.  
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Inledning 
Vårdgivaren är, enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bed-

riva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och senast första mars varje 

år ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I patientsä-

kerhetsberättelsen ska strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten redovisas. 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, bör vårdgivaren 

varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. I kvalitetsberät-

telsen bör det framgå hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits, vilka åtgärder 

som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. 

 

Sektor Socialtjänst har valt att ha en gemensam patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse.  

Övergripande mål och strategier 
Enligt SOSFS 2011:9 2 kap 1 § definieras kvalitet som att en verksam-

het uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheterna enligt la-

gar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd 

och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats 

med stöd av sådana föreskrifter. 

 

Inriktningsmål för Sektor Socialtjänst 2019 som berör patien-

ter/brukare: 

 

• Stenungsund ska verka för ett tryggt åldrande  

• Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka 

• Andelen nyanlända som är självförsörjande efter två år ska öka.  

• Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam      

arbetsplats/arbetsgivare.  

 

Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård 

I början av 2019 fastställdes styrdokumentet ”Mål och egenkontroller 

för kommunal hälso- och sjukvård, sektor Socialtjänst år 2019-2020” 

som ligger som bilaga. Styrdokumentet togs fram av enhetschefer och 

verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården samt MAS. 

För att öka sannolikheten för måluppfyllelse samt ge verksamheterna 

tid och förutsättningar att uppnå målen är de satta på två år, 2019-2020. 
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Strategier för Sektor Socialtjänst 

 

Brukarundersökningar som sektorn deltagit i under 2019 

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-

omsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som 

har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med 

frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Kommunen har deltagit i 

den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldre-

omsorgen”. 

 

Palliativ arbetsgrupp 

Den palliativa arbetsgruppen består av sjuksköterskerepresentanter från 

olika områden i den kommunala hälso- och sjukvården.  

För att ta del av omkringliggande kommuners arbete inom palliativ vård 

har en representant från arbetsgruppen deltagit på nätverksträffar, ar-

rangerade av Göteborgsregionen (GR). Utöver detta nätverk deltar en 

representant för arbetsgruppen i nätverksträffar med mobilt palliativt 

team, Kungälvs sjukhus tillsammans med sjuksköterskerepresentanter 

från kommunal hemsjukvård inom SIMBA. 

 

Arbetsmetod för att stärka individens delaktighet – införandet av 

Individens behov i centrum (IBIC) 

I nästan alla Sektor Socialtjänsts myndighets och utförarverksamheter 

inom vård och omsorg och funktionhinder sker utredningar och den so-

ciala dokumentationen i enlighet med Socialstyrelsens modell Indivi-

dens behov i centrum, IBIC och med det internationella kodverket ICF 

som grund. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med 

strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggning-

en, genomförandet och uppföljningen av vården och omsorgen.  

Utgångspunkten är att värdegrunden konkretiseras via IBIC genom att 

man främjar den enskildes delaktighet och inflytande. Alla enheter 

inom vård omsorg och funktionhinder skall arbeta och dokumentera 

enligt IBIC senast 2021. 

 

Delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder 

I november började de nya styrdokumenten gällande delegering av 

hälso- och sjukvårdsåtgärder att gälla. De har tagits fram utifrån identi-

fierade förbättringsbehov. Förändringar jämfört med tidigare styrdoku-

ment är: Nyanställd personal utan vård- och omsorgsutbildning och som 

inte tidigare har erfarenhet av vård- och omsorg, ska arbeta på arbetsplat-

sen minst åtta arbetspass innan de kan göra prov för delegering. Tydligare 

direktiv gällande uppföljning av delegeringsbeslut. Det är även tydligare 

direktiv gällande hur och när återkallelse av delegeringsbeslut ska ske. Det 

ska även ske en egenkontroll årligen. 
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Projekt för att kvalitetssäkra utförandet av hälso- och sjukvårdsåt-

gärder 

Projektet sker i samverkan med övriga kommuner som ingår i närvård-

samverkan i mellersta Bohuslän och Ale (SIMBA). Det har pågått se-

dan 2017 och syftar till att kvalitetssäkra utförande av hälso- och sjuk-

vårdsåtgärder genom att delegera och/eller ta fram utbildningar och tes-

ter för hälso- och sjukvårdsåtgärder som i nuläget utförs efter instrukt-

ion. Under 2019 har test inför läkemedel- och insulindelegering lagts in 

i det digitala verktyg där licens tecknades året innan. Rehabenheten har 

inkluderats i projektet och en arbetsgrupp med fysioterapeuter och ar-

betsterapeuter har skapats i SIMBA. 

Organisation och ansvar  
 

Medarbetare 

Alla medarbetare har ansvar för att kontinuerligt medverka i det        

systematiska kvalitetsarbetet genom att: 

• känna till och arbeta efter gällande processer och styrdokument 

• delta i framtagande, tillämpning och vidareutveckling av      

processer, styrdokument och arbetsmetoder 

• bidra aktivt i kvalitetsarbetet på enheten 

• känna till och följa rapporteringsskyldigheten 

 

Vård- och omsorgspersonal 

Vård- och omsorgspersonal betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal 

då de utför en av sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller        

arbetsterapeut, delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift.  

Vård- och omsorgspersonal ansvarar för att: 

• Efter delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• efter instruktion utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter 

• observera och rapportera tecken på biverkningar, icke önskade 

effekter eller reaktioner till sjuksköterska,                                

fysioterapeut/sjukgymnast och/eller arbetsterapeut 

 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska  

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska har ett organisatoriskt och inne-

hållsmässigt huvudansvar (primärt ansvar) för patientens  

omvårdnad.  

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar bland annat för att: 

• genomföra riskbedömningar 

• upprätta vårdplaner 

• samverka med enhetschefer, vård- och omsorgspersonal och 

andra vårdgivare 

• utbilda och handleda vård- och omsorgspersonal, studenter,  

patienter och vid behov anhöriga 
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Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster ansvarar bland an-

nat för att: 

• i samverkan med patient, identifiera patientens behov av          

förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande insatser 

• formulera tydliga mål för rehabiliteringsinsatser och svara för 

uppföljning och utvärdering enligt satta riktlinjer 

• förskrivning av personliga hjälpmedel enligt förskrivningspro-

cessen vilket inkluderar anvisningar för användning, daglig    

tillsyn, skötsel och egenkontroll till vårdtagaren eller den perso-

nal som annars handhar produkten 

• utbilda och handleda vård- och omsorgspersonal, studenter,    

patienter och vid behov anhöriga 

• samverka med enhetschefer, vård- och omsorgspersonal och 

andra vårdgivare 

 

Verksamhetsutvecklare 

Verksamhetsutvecklare ansvarar för att: 

• arbeta med kvalitetsfrågor i samråd med verksamhets-

chef/enhetschef 

• vara chefen behjälplig i kvalitetsarbetet på verksamheterna 

 

Enhetschef 

Enhetschef ansvarar för att: 

• styra och leda enhetens kvalitetsarbete  

• organisera arbetet på enheten utifrån givna mål och resurser 

• bevaka och rapportera enhetens resursbehov för att säkerställa 

kvaliteten på kort och lång sikt 

• identifiera processer och styrdokument som behövs för att      

säkerställa kvaliteten och samverkan på enheten 

• säkerställa att enhetens medarbetare arbetar enligt beslutade 

processer och styrdokument 

• möjliggöra medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet  

• identifiera risker och avvikelser på enheten och besluta om     

åtgärder för att motverka dessa 

• enligt årshjul rapportera in underlag till verksamhetsplan,    

egenkontroll och internkontroll 

• årligen rapportera in underlag till patientsäkerhet- och kvalitets-

berättelsen till verksamhetschef 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  

I sektor Socialtjänst är MAS även Medicinskt Ansvarig för Rehabilite-

ring (MAR). Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)        

ansvarar MAS för att: 

• patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av 

god kvalitet inom kommunens ansvarsområde 
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• identifiera processer och styrdokument som behövs för att      

säkerställa kvaliteten inom sektorn 

• det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för        

rapportering av risk för vårdskada och vårdskada samt           

synpunkter och klagomål 

• årligen sammanställa underlag till patientsäkerhetsberättelsen 

• vara ett stöd för chefer i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

• besluta om Lex Maria och anmäla till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO) på delegation från Kommunstyrelsen 

 

Socialt ansvarig samordnare (SAS) 

SAS ansvarar för att: 

• brukaren får en säker och ändamålsenlig vård och omsorg som 

är av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde 

• via egenkontroller följa upp och kontrollera att verksamheterna 

är av god kvalitet 

• identifiera processer och styrdokument som behövs för att       

säkerställa kvaliteten inom sektorn 

• det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för         

rapportering av risk för missförhållanden och missförhållanden 

samt synpunkter och klagomål 

• vara ett stöd för chefer i det systematiska kvalitetsarbetet 

• säkerställa att den årliga kvalitetsberättelsen upprättas 

• utreda rapporter om Lex Sarah  

 

Utvecklingsledare 

Utvecklingsledare ansvarar för att: 

• via internkontroll följa upp och kontrollera att verksamheterna 

är av god kvalitet 

• samordnar verksamhetsplan 

• vara ett stöd för chefer i det systematiska kvalitetsarbetet 

 

Verksamhetschef 

Verksamhetschef ansvarar för att: 

• styra och leda verksamheternas kvalitetsarbete  

• organisera verksamheterna utifrån givna mål och resurser 

• bevaka och rapportera verksamheternas totala resursbehov för 

att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• identifiera processer och styrdokument som behövs för att      

säkerställa kvaliteten på verksamheterna 

• säkerställa att verksamhetens medarbetare arbetar enligt         

beslutade processer och styrdokument 

• identifiera risker och avvikelser i verksamheten och besluta om 

åtgärder för att motverka dessa 

• enligt årshjul rapportera in underlag till verksamhetsplan,     

egenkontroll och internkontroll 
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• årligen rapportera in underlag till patientsäkerhet- och kvalitets-

berättelsen till SAS och MAS. 

 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård har ett samlat ledningsansvar för 

all hälso- och sjukvård som bedrivs inom sektorn.  

Verksamhetschefen ansvarar för att: 

• säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet,      

samordning och säkerhet i vården tillgodoses 

• hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivs så att krav på en god 

och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen 

• bevaka och rapportera sektorns totala resursbehov för hälso- och 

sjukvård för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• säkerställa att den årliga patientsäkerhetsberättelsen upprättas  

 

Sektorchef 

Sektorchefen ansvarar för ledningssystemet för systematiskt kvalitets-

arbete. Sektorchefen rapporterar till kommunstyrelsen.  

Sektorchefen ansvarar för att: 

• leda och fördela det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med 

kommunstyrelsens direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd 

• säkerställa att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 

revideras årligen och/eller vid behov 

• se till att styrdokument som ska beslutas politiskt bereds och 

anmäls till kommunstyrelsen 

• bevaka och rapportera sektorns totala resursbehov för att        

säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• se till att internkontroll av verksamheten sker systematiskt och 

återrapporteras till kommunstyrelsen 

• patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen rapporteras till     

kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som 

är anpassat till verksamheterna 

• ledningssystemet ska användas för att systematiskt och         

fortlöpande utveckla och säkra verksamheternas kvalitet 

• med stöd av ledningssystemet fastställa mål, planera, leda, kon-

trollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheterna 

• ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och upprättar 

årligen ett system för internkontroll  

• se till att verksamheterna ges resurser så att förutsättningar finns 

för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt 

• beslutar om patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen 
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Samverkan  
 

Intern samverkan  

Intern samverkan sker regelbundet i Sektor Socialtjänst för att öka pati-

entsäkerheten och kvaliteten. Gemensamma sittningar genomförs regel-

bundet inom och mellan alla verksamheter. 

 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård och MAS har regelbundet gemen-

samma möten, strategiska möten med övriga verksamhetschefer. På 

mötena sker samverkan kring händelser, nya lagar och föreskrifter som 

berör hälso- och sjukvården, riskanalyser, planer och strategier tas fram 

och utvärderas. 

 

Extern samverkan 

Extern samverkan sker via närvårdsamverkan i gruppen Samverkan I 

Mellersta Bohuslän och Ale (SIMBA). I SIMBAs närområdesgrupper, 

psykiatrigrupper, lokala västbusgrupper och utvecklingsgrupper ingår 

verksamhetschefer, MAS, verksamhetsutvecklare och enhetschefer. 

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, 

hjälp och/eller samordnade vård - och omsorgsinsatser från primärvård, 

kommun, sjukhus och övriga samverkansparter. I SIMBA finns en 

samordningsgrupp där sektorchef för sektor Socialtjänst ingår.       

Samordningsgruppen ansvarar för övergripande strategiska samver-

kansfrågor mellan vård- och omsorgsgivare. Det finns en  

politisk samrådsgrupp som har till uppgift att föra en politisk dialog 

kring gemensamma närsjukvårdsfrågor. 

 

Extern samverkan sker även genom nätverk i kommunalförbundet Gö-

teborgs Regionen (GR) där sker erfarenhetsutbyte, gemensam          

omvärldsbevakning och strategisk utveckling.  

I sektor Socialtjänst ingår följande funktioner i nätverk på GR:          

Socialchef, verksamhetschefer, utvecklingsledare och verksamhetsut-

vecklare. Kommunalförbunden i Västra Götaland har en samorganisat-

ion, Västkom. Extern samverkan sker även i nationella nätverk. 

 

Samverkan med patienter/brukare och anhöriga 

Genom genomförandeplan och vårdplaner blir den enskilde delaktig i 

sin vård- och omsorg. När det finns behov/önskemål från den enskilde 

blir även anhörig/godman delaktig i genomförandeplanen.  

Samverkan med patienter/brukare och anhöriga sker även genom bru-

karråd, samordnade individuella planer (SIP), teamträffar med mera.  
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Rapporteringsskyldighet   
 

Struktur för rapportering, utredning och uppföljning  

Avvikelser rapporteras skyndsamt av den som är inblandad i händelsen 

eller upptäcker händelsen i kommunens skade- och tillbudsrapporte-

ringsystem, Skalman. Enhetschef är ansvarig för att utreda avvikelsen 

och för att vidta åtgärder, det sker i samverkan med legitimerad perso-

nal och vård- och omsorgspersonal. 

 

Vid risk för allvarlig vårdskada eller om en allvarlig vårdskada har skett 

gör MAS en internutredning enligt sektor Socialtjänsts rutin för avvi-

kelsehantering. MAS bedömer om den ska anmälas enligt Lex Maria till 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Läkemedelsverket samt 

eventuellt till tillverkare och Hjälpmedelscentral.  

 

Enhetschef på respektive enhet ansvarar för att utreda och ta fram åt-

gärder för SOL/LSS avvikelser. När SOL/LSS-avvikelser rapporteras 

som Lex Sarah eller bedöms som allvarliga av enhetschef inleder SAS 

utredning enligt Lex Sarah. Sektorchef beslutar utifrån allvarlighetsgrad 

vilka utredningar enligt Lex Sarah som skall anmälas till Inspektionen 

för Vård och Omsorg, IVO. För att säkerställa att kunskapsåterföring 

och lärande sker ska enhetschefen ta upp avvikelser för informat-

ion/dialog på arbetsplatsträff. 

 

Enhetschef informerar om rutinen och skyldigheten att rapportera in 

avvikelser i skade-och tillbudsrapporteringsmodulen Skalman samt om 

rutinen för Lex Sarah. Detta görs enligt Sektorns årshjul en gång per år 

på arbetsplatsträff med berörda medarbetare samt vid nyanställning.  

 

Klagomål och synpunkter 

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppfyller 

dess krav och mål. Med synpunkter på verksamhetens kvalitet avses 

övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till exempel för-

slag på förbättringar. Synpunkter och klagomål kan inkomma muntligt, 

skriftligt eller via synpunkten på kommunens hemsida. Utredning ska 

göras av verksamhetschef eller enhetschef på den enheten syn-

punkten/klagomålet/förslaget avser och skall påbörjas inom en vecka. 

Utredningen ska slutföras inom en månad efter det att synpunkten/ kla-

gomålet/förslaget inkom. Alla enheter ska i januari göra en samman-

ställning av föregående års inkomna synpunkter och redovisa vilka åt-

gärder dessa föranlett i Sektorns patientsäkerhets- och kvalitetsberät-

telse. 

 

Externa avvikelser   

Externa avvikelser är avvikelser som helt eller delvis har sitt ursprung i 

en annan huvudmans ansvar. I SIMBAs vårdsamverkan finns en ge-

mensam rutin för avvikelsehantering och en gemensam blankett. 
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Patientnämnden 

Patientnämnderna är en opartisk instans mellan patient och vårdgivare. 

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja 

och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patient-

säkerhet i hälso- och sjukvården. 

Intern - och egenkontroller 

  
Kommunstyrelsen skall årligen informera sig om hur arbetet med den 

interna kontrollen genomförts. De egenkontroller som genomföras fast-

ställs av sektorn. 

 

Vårdhygien och delegering 

Under året har två egenkontroller utförts inom vårdhygien och           

delegering. 

 

Kvalitetsregister 

Det är två kvalitetsregister som används i sektor Socialtjänst, BPSD-

registret och Palliativa registret. Nedan följer kort beskrivning av dem. 

 

BPSD-registret  

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens-

sjukdom. BPSD-registret är ett verktyg för att observera, analysera, åt-

gärda och utvärdera insatta omvårdnadsåtgärder och BPSD. En skatt-

ningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI används.  

Det finns BPSD administratörer på enheterna inom vård- och omsorg. 

De ansvarar för registreringarna i registret. 

 

Svenska palliativregistret 

Sjuksköterskorna i hemsjukvården registrera dödsfall i svenska pallia-

tivregistret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare regi-

strerar hur vården av en person i livets slutskede varit.  

Informationssäkerhet 
 

Kommunen har övergripande arbetat med informationssäkerhet genom 

att använda ett informationsklassningsverktyg ”KLASSA” som tagits 

fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Informationsklass-

ning är en metod som hjälper verksamheter att välja rätt åtgärder som 

skyddar informationen utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet och 

spårbarhet. Sektor Socialtjänst använder verktyget KLASSA i samband 

med införande av nya system. Under året har arbetet påbörjats med att 

informationsklassa alla sektorns system. Ett exempel på en risk- och 

sårbarhetsanalys som har genomförts under året är i samband med att 

Procapita flyttades till ny server. 
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Manuell kvalitetskontroll och revision – Katalogtjänst HSA, 

eTjänstekort och reservkort 

Manuell kvalitetskontroll för att kontrollera uppgifternas aktualitet i ka-

talogtjänst HSA gällande personal, anställningsförhållanden, organisat-

ion och funktion har kontinuerligt gjorts under året.  

I kvalitetskontrollen ingår kontroll mot Skatteverket och Socialstyrel-

sens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). 

Revision har gjorts för att kontrollera aktuell HPTA:s aktualitet (avtal 

med Inera) och överensstämmelse med gällande HSA-policy och inter-

na rutiner. 

 

Personuppgiftsincidenter - GDPR  

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med Dataskydds-

förordningen (DSF) eller GDPR som är förkortningen av det engelska 

namnet General Data Protection Regulation. Lagen reglerar hur person-

uppgifter får behandlas av offentliga myndigheter och företag. Sektor 

socialtjänst har en representant som sitter med i samordningsgruppen 

för GDPR och det är också den personen som tar emot avvikelser om 

personuppgiftsincidenter, utreder dem och skickar en anmälan till Data-

inspektionen. 

Resultat och analys 
 

Måluppfyllelse 

Inriktningsmålen följs upp och redovisas i kommunens övergripande 

verksamhetsplan.  

 

Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård 

Nedan sker en avstämning av första året för styrdokumentet ”Mål och 

egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård, Sektor Socialtjänst år 

2019-2020” och beslutade förändringar i aktiviteter för att nå målupp-

fyllelse. 

• Alla patienter som har inkontinens skall få en utredning och för-

skrivning av inkontinensmaterial 

Aktiviteter under året: För att säkerställa att sjuksköterskorna i 

den kommunala hälso- och sjukvården har rätt kompetens att ut-

föra utredningar och förskrivningar har ytterligare sjuksköters-

kor genomgått förskrivningsutbildning. Visning av inkonti-

nensmaterial har genomförts i syfte att öka produktkunskapen. 

Två sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården har 

ett särskilt ansvar inom området både när det gäller att hålla sig 

uppdaterade och sprida kunskap till legitimerad personal och 

vård- och omsorgspersonal. Ombudsträffar har genomförts. Ett 

utkast för en ny rutin har tagits fram under 2019, den ska revide-

ras under början av 2020 innan den börjar gälla. 

Status: Delvis uppfyllt, men ännu har inte samtliga patienter fått 

en individuell utredning.  
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• Minst 90 procent av alla patienter ska erbjudas riskbedömning 

för trycksår, undernäring, fall och munhälsa  

Aktiviteter under året: För att få in arbetssättet har information 

givits på arbetsplatsträffar för kommunal hälso- och sjukvård, 

checklistor och processer har uppdaterats.  

På en utvärdering av arbetssättet i slutet av 2019 och början av 

år 2020 har det dock framkommit att sjuksköterskorna upplever 

och bedömer att det är för kort tid att utföra riskbedömningar för 

fall och trycksår in om ett dygn efter inskrivning i den kommu-

nala hälso- och sjukvården vilket anges som aktivitet i måldo-

kumentet. Beslut om att utöka tiden till tre dagar har tagits av 

verksamhetschef hälso- och sjukvård samt MAS utifrån ett un-

derlag framtaget av enhetschefer och legitimerad personal i den 

kommunala hälso- och sjukvården. Enhetschefer och legitime-

rad personal har även identifierat ett förbättringsbehov gällande 

när och hur informationsöverföring ska ske till rehab när sjuk-

sköterska har identifierat risk för fall. Beslut har tagit om för-

ändrat arbetssätt gällande informationsöverföring.  

Status: Arbetet har påbörjats under 2019 och är delvis uppnått.  

 

• Säkerställa fungerande intern samverkan efter utskrivning från 

slutenvården inom primärvården och lokalt i kommunen 

Aktiviteter under året: Verksamhetsutvecklare i sektorn har haft 

ett uppdrag att arbeta med informationsöverföring och samver-

kan lokalt i sektorn. En intern grupp med representanter från be-

rörda verksamheter i sektorn har träffats regelbundet under 

första delen av året i syfte att identifiera lokala förbättringsom-

råden i processen och att ta fram åtgärder. Samverkansmöten har 

skett mellan kommunal hälso- och sjukvård och vårdcentraler ett 

flertal gånger under året. Både möten där chefer och MAS har 

deltagit samt möten där medarbetare från de olika verksamhet-

erna har deltagit. 

Status: Ett ökat samarbete och en ökad samverkan har skett 

inom   vårdnivån primärvård i kommunen (kommunal hälso- 

och sjukvård samt vårdcentraler). 

 

• Ökad kompetens i vård och omsorg av personer med demens-

sjukdom 

Aktiviteter under året: Demenssjuksköterskan har haft ombuds-

träffar för ombud i vård och omsorg. Medarbetare har genom-

gått webutbildningar inom området. Det har varit studiecirklar i 

lågaffektivt bemötande utifrån personer med demenssjukdom. 

Antal certifierade utbildare i BPSD har utökats från en person 

till två personer.  

Status: Minst 60% har genomgått BPSD webutbildningen inom 

vård- och omsorg. Gällande antal som genomgått Demens 

ABC+ webutbildning så är det varierande, då enhetscheferna 
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bedömt att den varit för basal för del av medarbetarna.  

 

• Säkerställa underlag för statistik. Enhetlig dokumentation kring 

hälso- och sjukvårdsåtgärder  

Aktiviteter under året: För att kunna följa Socialstyrelsens krav 

som började gälla 1 januari om att rapportera in utförda vård-

åtgärder (KVÅ koder) har verksamhetssystemet anpassats.  

Ett första utkast till en rutin för hälso- och sjukvårdsåtgärder är 

framtagen. Regelbundna dokumentationsmöten har genomförts. 

Status: Rapporteringen startade i mars och i rapporten ingick 

delvis vårdåtgärder från januari, samt samtliga från februari. 

Utkast till rutin för hälso- och sjukvårdsdokumentation är fram-

tagen, i början av år 2020 ska den kompletteras med bilagor. 

 

• Säkerställa kompetens och handhavande av lyfthjälpmedel 

Aktiviteter under året: En SIMBA övergripande arbetsgrupp 

med arbetsterapeuter och fysioterapeuter har startats upp i slutet 

av 2019 inom ramen för projektet från instruktion till delege-

ring. Uppdrag är bland annat att ta fram ett utbildningskoncept 

för att införa lyftkörkort. En rutin för Personlyft togs fram och 

den beslutades i november 2019. 

Status: Arbetet påbörjades under 2019 och fortsätter under 2020. 

 

• Alla patienter ska få hälso- och sjukvårdsåtgärder i rätt tid 

Aktiviteter under året: I det digitala signeringssystemet finns 

möjlighet att ta fram statistik gällande i hur stor utsträckning 

hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs i rätt tid. Enschefer har i 

samverkan med legitimerad personal följt statistiken under året 

och vid behov tagit fram förbättringsåtgärder. Målet är att 92% 

av alla hälso- och sjukvårdsåtgärder ska utföras i rätt tid. 

Status: Vid årskiftet var måluppfyllelsen i ordinärt boende 91 %, 

särskilt boende 93,5% och Funktionshinder 89 %. 

 

Öppna jämförelser och kommunens kvalitet i korthet  

”Så tycker de äldre om hemtjänsten i Stenungsund 2019” 

Följande 5 frågor med högst andel positiva svar var; Får bra bemötande 

från personalen, känner förtroende för personalen, är sammantaget nöjd 

med hemtjänsten, personalen utför sin arbetsuppgifter bra samt känner 

sig trygga med hemtjänsten. De 5 områden som hemtjänsten behöver 

arbeta vidare med är: besväras av ensamhet, kan påverka vilka tider 

man får hjälp, vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, 

personalen brukare informera om tillfälliga förändringar, har lätt att få 

kontakt med personalen vid behov.  

Individ- och familjeomsorgen har höga utredningstider inom vissa av 

sina enheter vilket de har som målsättning att sänka inför nästa år.  
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Palliativ arbetsgrupp 

Den palliativa arbetsgruppen har varit delaktiga i framtagandet av rikt-

linje för vård i livets slut. De har arbetat fram ett informationsblad till 

vård och omsorgspersonal om omvårdnadsbehov vid vård i livets slut 

samt tagit fram en informationsfolder för anhöriga till patienter med 

vård i livets slut. Arbetsgruppen har vidare haft en central roll i framta-

gandet av vårdplaner, i verksamhetssystemet Procapita/Lifecare, för 

patienter med vård i livets slut.  

 

Införandet av Individens behov i centrum (IBIC) 

Medarbetare inom myndighet- och utförarverksamheterna i Vård och 

Omsorg och Funktionshinder har utbildats/fortsatt att arbeta utifrån me-

toden IBIC och social dokumentation. På varje enhet inom utförarverk-

samheterna finns minst ett dokumentationsombud som har en fördjupad 

kunskap kring dokumentation och som i sin tur stöttar sina kollegor i 

det och i genomförandeplansarbetet. I dessa verksamheter har man un-

der året infört/utvecklat välkomst - och genomförandeplanssamtal som 

innebär att varje ny omsorgstagare i hemtjänsten och på särskilda boen-

den erbjuds ett möte vid uppstart av insatserna där man också påbörjar 

genomförandeplaner för att nå upp till målet att man ska ha en genom-

förandeplan inom 14 dagar.  

 

Avvikelser  

I tabellerna nedan redovisas antalet avvikelser per verksamhet uppdelat 

på HSL, fallolycka och fel och brist. I resultatet för verksamhet Särskilt 

boende ingår även dagverksamhet. I verksamhet Hemtjänst ingår resul-

tatet för kortidsenheterna, personlig assistans och LOV-leverantörer. I 

verksamhet Funktionshinder ingår daglig verksamhet. 

 

Antal avvikelser HSL 

Verksamhet 2019 2018 2017 

Särskilt Boende 607 870 398 

Kommunal hälso- och 

sjukvård 

131 179 129 

Hemtjänst 786 905 527 

Funktionshinder 169 217 138 

Totalt Sektor social-

tjänst 

1693 2171 1192 
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Antal avvikelser fallolycka 

Verksamhet 2019 2018 2017 

Särskilt Boende 509 967 610 

Hemtjänst 407 478 543 

Funktionshinder 80 52 34 

Totalt Sektor social-

tjänst 

996 1497 1187 

 

Antal avvikelser fel och brist enskild brukare (SOL/LSS) 

Verksamhet 2019 2018 2017 

Särskilt Boende 108 79 47 

Kommunal hälso- och 

sjukvård 

3 1 3 

Hemtjänst 167 185 174 

Funktionshinder 87 59 71 

Individ- och familj 8 8 4 

Totalt Sektor social-

tjänst 

373 332 299 (302 inkl övrigt) 

 

Händelser, vårdskador och Lex Maria 

Av de 1693 HSL avvikelserna som inkommit har nio föranlett en in-

tern/vårdskadeutredning. Två av händelserna är anmälda till inspektion-

en för vård och omsorg enligt Lex Maria. 

 

Synpunkter och klagomål från närstående föranledde sju av vårdskade-

utredningarna, två av dem har berört både hälso- och sjukvård och de 

delar som sektorn ansvarar för som går under socialtjänstlagen.  Två av 

utredningarna har delvis gjorts i samverkan med berörda vårdcentraler, 

då delar i synpunkten och klagomålet berörde dem och det framkom 

även brister under utredningen i de delar som de ansvarar för, åtgärder 

för att åtgärda brister har delvis tagits fram i samverkan. Synpunkterna 

och klagomålet har handlat om läkemedelshantering, brister internt i 

sektorn gällande informationsöverföring och samverkan mellan olika 

professioner, ej utförda åtgärder och kompetens. Ett av ärendena har 

anmälts till IVO som en allvarlig vårdskada: Patienten fastnade i säng-

grinden och fick en underbensfraktur. Det tog cirka två veckor innan det 

upptäcktes att patienten fått en fraktur.  

 

Övriga ärenden som föranlett vårdskadeutredning har handlat om läke-

medel. Ett av dem har anmälts till IVO enligt Lex Maria som en hän-

delse som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada i det ärendet er-

höll patienten en för stor dos av ett antiepileptiskt läkemedel och hän-

delsen upptäcktes inte i anslutning till händelsen.  

 

Åtgärder som har tagits fram och genomförts utifrån identifierade för-

bättringsområden i utredningarna är både på individnivå och på en 
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övergripandenivå. Åtgärderna har varit att säkerställa att delgeringspro-

cessen följs, förbättra arbetsmiljön, arbeta med att ta fram åtgärder och 

skapa bättre förutsättningar för informationsöverföring, utbildningar, 

arbeta med följsamhet till nuvarande rutiner, förändring av ansvarsför-

delning i det it-stöd som används för kommunikation mellan sjukhus, 

vårdcentral, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i patientä-

renden vid in- och utskrivningar, säkerställa korrekt ansvarsfördelning 

vid övergången från slutenvård till vårdcentral/kommunal hälso- och 

sjukvård samt se över och optimera prioriteringsordning och väntelista 

för rehab.  

 

Nio stycken fallolyckor 2019 resulterade i större skada, såsom fraktur 

eller större sårskada. Övriga fallolyckor har varit utan skada eller mått-

lig skada, såsom blåmärke, litet skrapsår eller ont i mjukdel.  

 

Rapporter, internutredningar och Lex Sarah  

Av de 373 avvikelser som rapporterats in som Fel och Brist har 14 av-

vikelser rapporterats in som Lex Sarah av medarbetare ute i verksam-

heterna. Av dessa och av enhetscheferna bedömda som allvarliga avvi-

kelser har 21 utretts enligt Lex Sarah och av dem har 9 bedömts som 

allvarliga och skickats in till IVO. De 12 som inte skickades in bedöm-

des inte vara av Lex Sarah karaktär eller bedömdes inte som allvarliga.  

 

En samlad analys av de utredningar som gjorts är att det inkommit fyra 

avvikelser gällande stöld på Särskilt boende – vård och omsorg, ett an-

tal avvikelser gällande dåligt bemötande från medarbetare gentemot 

brukare samt några avvikelser gällande ej utförs insats. De flesta av av-

vikelserna handlar om bristande följsamhet till rutin och bland åtgär-

derna handlar det om att implementera och informera om de rutiner som 

finns.  

 

Implementeringen av Individens Behov i Centrum - IBIC kommer 

också att underlätta och säkra kvalitetsarbetet då sektorns verksamheter 

har en gemensam arbetsmetod och ett gemensamt synsätt på social 

dokumentation. Sektorn kommer även att arbeta vidare med sin sedan 

tidigare planerade kompetensutvecklingsplan. 

 

Klagomål och synpunkter  

Under året har det inkommit 13 klagomål och synpunkter som diarie-

förts i Evolution, övriga synpunkter och klagomål som inkommit har 

handlagts direkt av respektive enhetschef eller handläggare som motta-

git den. 

 

Externa avvikelser 

Under 2019 har 102 externa avvikelser rapporterats in mellan sektor 

Socialtjänst/Stenungsunds kommun och andra huvudmän. 

Det är främst avvikelser inom SIMBA som rör utskrivningsprocessen 

från slutenvård och störst andel avvikelser har skickats från kommunen 
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till sjukhuset och vårdcentralerna. Avvikelserna handlar främst om att 

inte den fastställda processen gällande utskrivning från sjukhus har 

följts, bristande informationsöverföring samt avvikelser gällande läke-

medel där det varit fel i ordinationshandlingen, funnits flera ordinat-

ionshandlingar och där läkemedel inte skickats med enligt överens-

kommelse. För patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjuk-

vården blir det en patientsäkerhetsrisk när det är brister vid utskriv-

ningsprocessen och för medarbetarna i kommunen påverkar det arbets-

miljön då det blir en ökad arbetsbelastning.  

I de externa avvikelserna ingår även 13 avvikelser gällande brister från  

ordinatör i egenvårdsintyg/beslut och avsaknad av läkemedelslistor gäl-

lande korttidsboende för barn.  

 

2018 var det 74 externa avvikelser och 2017 var det 23 externa avvikel-

ser. 2018 började lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård (2017:612) att gälla och i samband med det skedde 

en stor ökning av avvikelserna. Det har ännu inte skett någon minsk-

ning. I februari 2020 ska en förändring av utskrivningsprocessen ske i 

SIMBA och med det en förhoppning att avvikelserna ska minska. 

 

Internkontroll 

Individ – och familjeomsorgen har utifrån internkontrollplan från soci-

ala myndighetsnämnden gjort vissa förändringar i arbetssätt som stärker 

rättssäkerheten när man utreder placeringar av barn.   

 

Egenkontroller vårdhygien och delegering 

Det har varit två olika vårdhygieniska egenkontroller på enheterna i 

verksamheterna vård och omsorg samt funktionshinder under året. I maj 

och november har självskattning av basala hygienrutiner skett på enhet-

erna med återföring och analys av resultatet på arbetsplatsträffar på re-

spektive enhet. Enheterna har även genomfört ”Checklista för egenkon-

troll” i oktober. De enheter där brister har identifierats har upprättat en 

handlingsplan. 

 

Egenkontroll av delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder genomför-

des under oktober och november. Det framkom att 920 delegeringsbe-

slut har utfärdats under året av legitimerad personal av dem har endast 

tre följts upp och fem återkallats. Enhetscheferna har tagit fram en 

handlingsplan i samverkan med MAS och verksamhetschef gällande 

hur de ska arbeta systematiskt med att följa upp delegeringsbeslut.  
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Kvalitetsregister 

 

BPSD-registret 

År 2019  2018 2017  

Antal BPSD skattningar 116 84  97 

 

Svenska Palliativregistret 

Antalet inskrivna i kommunal hälso- och sjukvårds som avlidit under 

2019 är 132 stycken. Av dessa patienter har 16 avlidit under vistelse på 

sjukhus och 116 i kommunen. Av de 116 konstaterade dödsfallen inom 

kommunal hälso- och sjukvård har 101 stycken rapporterats in till Palli-

ativregistret. Siffrorna nedan har hämtats från palliativa registret i janu-

ari 2020, då det går att rapportera in upp till sex månader efter dödsfal-

let kan siffrorna komma att ändras. 

 

 År 2019 År 2018 År 2017 

Eftersamtal med närstå-

ende 

69,5% 80,5% 62% 

Smärtskattade, sista 

levnadsveckan 

53% 45% 36% 

Någon i rummet vid  

dödsögonblicket 

84% 97,5% 95% 

 

Genomförda riskanalyser  

Inför sommaren genomförde enhetschefer, verksamhetschefer och MAS 

en riskbedömning gällande sommaren utifrån identifierade risker för 

verksamheterna i samband med semesterperioder för den ordinarie per-

sonalen. Risker gällande organisation, vård- och omsorg av personer 

med demenssjukdom, rehab, IT och externa risker identifierades utifrån 

dem togs åtgärder fram och beslutades. 

 

En risk och sårbarhetsanalys genomfördes i oktober i samband med att 

verksamhetssystemet skulle flyttas till en ny server. Åtgärder utifrån 

identifierade risker togs fram vilket resulterade i att det inte blev några 

incidenter i verksamheterna i samband med flytten. 

 

IT - och informationssäkerhetsincidenter 

Under året har det rapporterats in 28 IT - och informationssäkerhetsin-

cidenter för hela Sektor socialtjänst och av dessa berör 9 personuppgif-

ter. Av de 9 inrapporterade personuppgiftsincidenterna så har 3 skickats 

in till Datainspektionen, övriga har ej bedömts som personuppgiftsinci-

denter. 
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Tillsyn/inspektion från Inspektionen för vård och omsorg - IVO 

Pärlan korttidsboende - 2019/109 – Tillsyn av bostad med särskild ser-

vice till barn och ungdomar enligt LSS. Avslutas hos IVO som påtalar 

brister gällande hantering av egenvårdsbedömningar samt kunskap hos 

organisationen om regionens ansvar för både egenvårdsbedömningar 

samt hälso- och sjukvård. 

 

Vård och omsorgsboendet Tallåsen - 2019/666 – Inspektion gällande 

granskning om den enskilde kan leva ett värdigt liv, känna välbefin-

nande och att det finns den kompetens som krävs för att kunna ge en 

god kvalitet i vården och omsorgen. I samma ärende görs även en till-

syn på grund av upprepade anmälningar om missförhållanden gällande 

stölder på särskilt boende under åren 2017-2019. Väntar på återkopp-

ling från IVO. 

 

Individ- och familjeomsorgen - 2018/704 – Tillsyn av ärende rörande 

barn och unga vid sociala myndighetsnämnden i Stenungsunds kom-

mun. IVO avslutar ärendet med att påtala brist gällande att det saknats 

rättsliga förutsättningar efter att samtycke återtagits. Samt att kommu-

nen begränsat umgänge utan lagstöd. 

 

Kortidsenheten Syrengården - 2020/174 IVO Oanmäld inspektion gäl-

lande läkemedelshantering. Väntar på återkoppling från IVO. 

 

Mål och strategier för kommande år 
 

Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård 

Arbetet med styrdokumentet ”Mål och egenkontroller för kommunal 

hälso- och sjukvård, sektor Socialtjänst år 2019-2020” fortsätter under 

2020. Dokumentet ligger som bilaga. 

 

Projekt för att kvalitetssäkra utförandet av hälso- och sjukvårdsåt-

gärder 

Projektet sker i samverkan med övriga kommuner som ingår i närvård-

samverkan i mellersta Bohuslän och Ale (SIMBA) och har pågått sedan 

2017 och fortsätter under 2020. 

 

Egenkontroller för Socialtjänsten 

Sektorn kommer att ta fram ytterligare underlag för egenkontroller i 

verksamheterna under 2020 utifrån att stärka kvalitén och säkerställa så 

man följer lagar och föreskrifter utifrån SOSFS 2011:9. 

 

Deltagande i brukarundersökning  

Sektorns verksamheter inom funktionshinder och individ- och familje-

omsorg kommer att delta i Sveriges kommuner och Regioners – SKR 
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brukarundersökning under hösten 2020. 

 

Fortsatt implementering av Individens Behov i centrum 

Arbetsmetoden Individens behov i Centrum fortsätter att implementeras 

i sektorns olika verksamheter och målet är att alla skall arbeta utifrån 

modellen 2021. 

 

Förbättring av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete 

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, ses över utifrån dess 

användarvänlighet och arbetet kommer att fortsätta med att arbeta med 

att tydliggöra processerna i de olika verksamheterna. 

Bilaga 1 
Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård, Sektor So-

cialtjänst år 2019-2020 
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Ansvariga: Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef hälso- och sjukvård 
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Inledning 
 

Tredje kapitlet i patientsäkerhetslagen (2010:659) beskriver vårdgivarens skyldighet att 

bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 förtydligas kraven.  

• Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård 

enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls.  

• Vårdgivaren ska upprätta ett ledningssystem för att systematiskt utveckla 

verksamhetens kvalitet.  

• Vårdgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.  

• Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma eventuella risker för händelser som kan innebära 

brister i verksamhetens kvalitet.  

 

Mål och resultat från patientsäkerhetsberättelsen, SIMBAs (Samverkan I Mellersta Bohuslän 

och Ale) genomförandeplan och identifierade förbättringsområden ligger till grund för ”Mål 

och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård, sektor Socialtjänst år 2019-2020”. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef hälso- och sjukvård har 

sammanställt ”Mål och egenkontroller för kommunal hälso- och sjukvård, sektor Socialtjänst 

år 2019-2020”, i samverkan med enhetschefer för kommunal hälso- och sjukvård.  

  

Mål och strategier 
 

Inkontinensarbetet 

Mål: Alla patienter som har inkontinens skall få en utredning och förskrivning av 

inkontinensmaterial. 

 Aktiviteter:  

• Två sjuksköterskor i hemsjukvården ska ansvara för att hålla sig uppdaterade 

inom området och hålla i träffar för ombud minst en gång per termin. 

• Minst två sjuksköterskor ska genomgå förskrivningsutbildning varje termin. 

 Utvärdering: Enhetschefer hemsjukvård ska följa statistik på antal patienter som har 

omvårdnadsdiagnosen ”Inkontinens” och antal som har fått inkontinensutredning varje 

tertial. Uppföljning av att ombudsträffar genomförs två gånger per år. 

 

Riskförebyggande åtgärder som bygger på ett proaktivt arbetssätt  

Mål: Minst 90 procent av alla patienter ska erbjudas riskbedömning för trycksår, 

undernäring, fall och munhälsa. 

Aktiviteter: Vid inskrivning i hemsjukvården ska följande riskbedömningar erbjudas 

inom tre dagar: Modifierad Nortonskala (trycksår) och Downton fall risk index (fall). 

Om risk för trycksår och/eller fall identifieras ska rehab informeras för vidare 

handläggning av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. 

Inom en vecka ska följande riskbedömningar erbjudas: Mini Nutritional Assessment 

(nutrition) och Revised Oral Assessment Guide (munhälsa). 

Vid behov ska även riskbedömningsinstrument för symtomskattning vid vård i livets 

slutskede användas det gäller även riskbedömningsinstrument för symtomskattning vid 

smärta. 

Utvärdering: Enhetschefer hemsjukvård ska ta ut statistik varje tertial gällande antal 

inskrivna patienter och antal patienter som har erbjudits riskbedömning.  
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Trygg och säker vårdövergång  

Mål: Säkerställa fungerande intern samverkan efter utskrivning från slutenvården inom 

primärvården och lokalt i kommunen.  

 Aktiviteter: 

-Samverkansgrupper intern och externt. 

-Se över befintliga processer, ta fram processer. 

 Utvärdering:  

Följa upp att vi följer gällande lagstiftning. 

   

         Demensarbetet i kommunen 

Mål: Ökad kompetens i vård och omsorg av personer med demenssjukdom. 

 Aktiviteter: 

-All vård- och omsorgspersonal som arbetar med personer med demenssjukdom ska 

genomgå webutbildningen BPSD en gång om året. 

-Legitimerad personal och enhetschefer i vård och omsorg ska genomgå BPSD 

administratörsutbildning. 

-Antal certifierade utbildare i BPSD ska utökas från en till två personer under 2020.  

-Ombudsträffar ska hållas varje termin. 

-Studiecirklar i lågaffektivt bemötande ska vid behov hållas för vård- och 

omsorgspersonal som arbetar inom särskilt boende och hemtjänst. 

 Utvärdering:  

90 % av all vård- och omsorgspersonal ska ha genomgått webutbildningen. 90% av all 

legitimerad personal ska ha genomgått BPSD administratörsutbildning. Mäta antal 

studiecirklar om lågaffektivt bemötande som har hållits under året.  

Enhetschefer lämnar statistik varje tertial. 

 

Dokumentation 

Mål: Säkerställa underlag för statistik. Enhetlig dokumentation kring hälso- och 

sjukvårdsåtgärder. 

 Aktiviteter:  

-Ta fram rutin för HSL dokumentation.  

-Strukturera upp gränsdragning mellan HSL, SOL och LSS dokumentation och 

tydliggör vilken funktion som ska dokumentera vad. 

-Uppdatera och förändra journalsystemet utifrån krav från Socialstyrelsen gällande att 

regelbundet lämna ut statistik på KVÅ-koder. 

 Utvärdering: Uppföljning per tertial. 

  

Lyftkörkort 

 Mål: Säkerställa kompetens och handhavande av lyfthjälpmedel. 

 Aktiviteter: 

-Ta fram riktlinje och rutiner. 

-Ta fram ett utbildningskoncept. 

 Utvärdering: Uppföljning per tertial. 

 

Digital signering  

Mål: Alla patienter ska få hälso- och sjukvårdsåtgärder i rätt tid. 

Målvärde: 92 % utförda hälso- och sjukvårdsåtgärder i rätt tid i MCSS/digitala 

signeringslistor. 
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Aktiviteter:  

Enhet: Enhetschef (särskilt boende, hemtjänst och funktionshinder) tar ut statistik för 

antal utförda hälso- och sjukvårdsåtgärder utförda i rätt tid i slutet av varje månad. Om 

värdet är under 92% ansvarar enhetschef för att genomföra en analys och ta fram en 

åtgärdsplan i samverkan med legitimerad personal. 

Verksamhet: Enhetens värde och åtgärdsplan följs upp av verksamhetschef var tredje 

månad. 

Utvärdering: Uppföljning per tertial. 

 

Egenkontroller 
 

 Vårdhygien 

Egenkontroll: Alla enheter ska gå igenom ”Checklista för egenkontroll - 

vårdhygienisk standard inom kommunal vård och omsorg” årligen i oktober 

varje år och vid identifierade brister ska en handlingsplan upprättas, en kopia på 

upprättad handlingsplan ska skickas till MAS. Enhetschef är ansvarig för 

genomförandet av egenkontrollen och eventuellt upprättande av handlingsplan. 

Egenkontroll: Självskattning av basala hygienrutiner ska ske två gånger per år, 

i maj och november. Återföring av resultat från självskattningen och analys av 

resultatet ska ske med medarbetarna på förslagsvis arbetsplatsträff. Enhetschef 

är ansvarig för att självskattningen sker.  

 

Delegering av hälso- och sjukvårdsåtgärder 

Egenkontroll: Årligen i oktober ska legitimerad personal rapportera till 

närmaste enhetschef hemsjukvård: 

- Antal delegeringsbeslut som utfärdats under året 

- Antal genomförda uppföljningar 

- Antal återkallade delegeringar 

- Antal patientbundna delegeringar 

 

Enhetschef hälso- och sjukvård sammanställer det inrapporterade materialet och 

rapporterar till verksamhetschef hälso- och sjukvård i november. 

Verksamhetschef hälso- och sjukvård och MAS/MAR analyserar 

sammanställningen och identifierar eventuella förbättringsområde. Resultatet 

presenteras i Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. 

 

Uppföljning 

Utvärdering och resultat av mål och egenkontroller presenteras varje år i 

patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för sektor Socialtjänst. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

  
 
 
 
 
§ 21 Dnr: KS 2020/221 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd i 
Stenungsunds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns riktlinjer för försörjningsstöd uppdaterats med anledning av 
förändringar i lagar och förordningar, socialstyrelsens riktlinjer, samordning med 
Göteborgsregionen (GR) och behov som underlättar vid digitalisering.  
 
De förändringar som gjorts i texten förutom att den har klarspråksgranskats är följande: 
 

 Barnrättsperspektivet har förtydligats med anledning av att FN:s barnkonvention har 
blivit lag 2020-01-01 vilket innebär att barnets bästa alltid komma i främsta rummet 
och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen i enlighet med konvention 
artikel 3. (sid 5) 

 Process kring överklagandet har förändrats såtillvida att om en myndighet ändrar ett 
beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. 
(Sid 9) 

 Förtydligande gällande bedömningar vid våld i nära relationer i enlighet med 
kommunens ansvar för brottsoffer reglerat i 5 kap 11 § SoL. (sid 11) 

 För att underlätta handläggning har en specifik summa hemförsäkring tagits bort och 
istället godkänns grundhemförsäkring. Det medför att små delavslag kan undvikas. 
(Sid 16) 

 Fritidspengen har försvunnit 
 I enlighet med GR:s modell för begravningskostnader har riktlinjen ändrats så att 50% 

av prisbasbeloppet kan beviljas vilket innebär att alla utgifter slås samman istället för 
som tidigare där begravningskostnader beräknades utifrån olika delposter. (Sid 17) 

 I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer har anvisning gällande kostnader för dator 
och internetuppkoppling lagts till. Sid 18) 
 

Lokala bestämmelser beslutat i nämnd är oförändrade. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
Beslut skickas till 
susanne.branalt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/221
2020-02-17

 
Susanne Brånalt Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd i 
Stenungsunds kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns riktlinjer för försörjningsstöd uppdaterats med anledning av 
förändringar i lagar och förordningar, socialstyrelsens riktlinjer, samordning med 
Göteborgsregionen (GR) och behov som underlättar vid digitalisering.  
 
De förändringar som gjorts i texten förutom att den har klarspråksgranskats är följande: 
 

 Barnrättsperspektivet har förtydligats med anledning av att FN:s barnkonvention har 
blivit lag 2020-01-01 vilket innebär att barnets bästa alltid komma i främsta rummet 
och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen i enlighet med konvention 
artikel 3. (sid 5) 

 Process kring överklagandet har förändrats såtillvida att om en myndighet ändrar ett 
beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. 
(Sid 9) 

 Förtydligande gällande bedömningar vid våld i nära relationer i enlighet med 
kommunens ansvar för brottsoffer reglerat i 5 kap 11 § SoL. (sid 11) 

 För att underlätta handläggning har en specifik summa hemförsäkring tagits bort och 
istället godkänns grundhemförsäkring. Det medför att små delavslag kan undvikas. 
(Sid 16) 

 Fritidspengen har försvunnit 
 I enlighet med GR:s modell för begravningskostnader har riktlinjen ändrats så att 50% 

av prisbasbeloppet kan beviljas vilket innebär att alla utgifter slås samman istället för 
som tidigare där begravningskostnader beräknades utifrån olika delposter. (Sid 17) 

 I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer har anvisning gällande kostnader för dator 
och internetuppkoppling lagts till. Sid 18) 
 

Lokala bestämmelser beslutat i nämnd är oförändrade. 
Ekonomiska konsekvenser 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/221
2020-02-17

De ekonomiska konsekvenserna av de förändrade riktlinjerna bedöms vara marginella. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De förändrade riktlinjerna tar särskilt upp vikten av att hänsyn till barns bästa ska finnas med i 
alla beslut som berör barn i enlighet med FN:s barnkonvention. Förändringen gynnar således 
barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Förenkling i handläggningen i form av borttagande av fast summa avseende hemförsäkring 
vilket minska administrativa uppgifter i form av delavslag för små summor. 
 
Juridiska bedömningar 
Riktlinjerna är uppdaterade i enlighet med förändringar i lagstiftningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Robert Rydqvist 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
susanne.branalt@stenungsund.se
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1 Utgångspunkter för handläggning 
Handläggningen av ekonomiskt bistånd i Stenungsunds kommun utgår från krav på eget 
ansvar, respekt för den sökande och tro på människans resurser. Vårt stöd ska vara 
ett stöd för aktivitet och får inte leda till ett passivt bidragsberoende. Sökande ska ges 
kunskaper om sina möjligheter för att kunna ta initiativ till en förändring av sin situation. 
Krav ska ställas på att alla medverkar aktivt för att uppnå målet om självförsörjning. 
De krav som ställs på den sökande får inte ha sådan utformning att det kränker den 
sökande. Krav som ställs på en viss sökande är inte alltid rimligt att ställa på en annan. 

1.1 Information 
Alla som söker bistånd eller vill ha information ska få ett gott och värdigt mottagande. 
I bemötandet av människor som ansöker om bistånd hos socialtjänsten ska det 
förhållningssätt och de värderingar som socialtjänstlagen ger uttryck för prägla varje 
socialarbetares yrkesutövning. I mötet med människor som befinner sig i en pressad 
situation och söker samhällets hjälp är det av stor vikt att uppvisa lyhördhet och 
flexibilitet. Sökanden ska känna att den blivit väl mottagen även om sökanden får avslag 
på sin ansökan. 
Den som behöver ekonomiskt bistånd ska få information om vad rätten till bistånd innebär. 
Denna kunskap är en förutsättning för att den sökandes rättssäkerhet ska kunna säkras. 
Tydlig information ska lämnas om gällande regler, den sökandes eget ansvar, de krav 
socialtjänsten ställer på underlag för ekonomisk utredning och den sökandes egen aktiv-
itet. En person som befinner sig i en pressad situation kan ofta vara blockerad i sin 
förmåga att ta till sig ett budskap. Det är då en viktig uppgift att vara tydlig och kontrollera 
att krav, erbjudanden och given information uppfattas på ett korrekt sätt. Enligt sociala 
myndighetsnämndens mening är den sökandes upplevelse av mötet med socialtjänsten av 
avgörande betydelse för ett framgångsrikt socialt arbete. 
Hushållsekonomisk rådgivning ska erbjudas den sökande. Den sökande informeras om 
var hushållsekonomisk rådgivning kan erbjudas i kommunen. 

1.2 Dokumentation 
Socialtjänsten har en dokumentationsskyldighet vid handläggning och genomförande, 
vilket är särskilt viktigt vid myndighetsutövning. Syftet med dokumentationen är främst: 

• Den enskildes rättssäkerhet 

• Ett verktyg för socialtjänsten för den individuella planeringen 

• Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. 
Användande av klarspråk ska eftersträvas. 

1.3 Planering 
Individuell planering ska finnas i alla ärenden utom där det är uppenbart att det inte 
behövs. Planeringens syfte är att beskriva den enskildes egna mål samt åtgärder som krävs 
för att så snart som möjligt komma ut i egen försörjning. Det ska finnas en tydlig 
överenskommelse om vad den sökande, socialtjänsten och eventuella övriga aktörer ska 
göra till nästa uppföljningsmöte. 
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1.4 Samordnad individuell plan, SIP 
Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 
7 §).   
Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den sökande om det 
finns behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Detta 
gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa sam-
ordning och ska upprättas inom två veckor från kallelsen. 
För SIP gäller: 

• att personen själv ska samtycka till att planen upprättas. 

• att personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet. 

• att arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 

1.5 Uppdatera utredningar 
Tilläggsutredning ska göras vid behov i långvariga biståndsärenden, dock inom tre år från 
senaste utredningen. Vid förändrad hushållsbild eller när personens situation i stort har 
förändrats ska ny utredning göras. 

1.6 Uppföljning av ärenden 
Varje ärende ska regelbundet följas upp i förhållande till den sökandes planering. Detta 
ska dokumenteras i den sökandes akt. Enhetschefen ansvarar för systematisk uppföljning 
av den samlade verksamheten. 

1.7 Utbetalningssätt 
Ekonomiskt bistånd utbetalas i första hand via bankkonto. Sökande som inte har konto 
ska uppmanas öppna konto. I undantagsfall används rekvisitioner eller kontantkort. 
Utifrån jämställdhetsprincipen ska hänsyn tas till sambos/makars önskan om att dela upp 
biståndet. 
Hänsyn ska tas till om den sökande önskar dela upp biståndet, t.ex. veckovis utbetalning, 
betala fakturor mm. 

1.8 Barnrättsperspektivet 
Barnens behov ska tas i särskilt beaktande (art. 3 FN:s barnkonvention). Vid bedömning 
inför beslut är det viktigt att se på situationen även ur ett barnrättsperspektiv, särskilt när 
familjer har behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid. 
I ärenden där det finns barn i familjen ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas 
innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det tydligt dokumenteras hur barnens intressen 
beaktats, vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkat beslutet.  
I 1 kap 2 § socialtjänstlagen står det: 
”När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år.” 
I enlighet med FN:s barnkonvention artikel 3, ska barnets bästa alltid komma i främsta 
rummet och alltid beaktas, utredas och redovisas i beslutsprocessen. 
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Barnrättsperspektivet ska särskilt lyftas fram när vuxna vänder sig till socialtjänsten med 
en ansökan om bistånd till familjen. Hur barnens intressen beaktas och vilka 
överväganden som gjorts och hur detta påverkat det beslut som fattats, ska alltid 
dokumenteras. 
ATT TÄNKA PÅ: 
För att säkerställa att barnens bästa har beaktats kan checklista, se bilaga 1, användas vid 
utredning, bedömning och beslut. 

1.8.1 Information 
Föräldrar ska informeras om rätten att ansöka om ekonomiskt bistånd utöver norm för sig 
och sina barn t.ex. umgängeskostnader, student och högtidspeng. 
När bedömning görs att barn har behov av extra stöd ska föräldrar informeras om och 
motiveras till att delta i de förebyggande insatser som kommunen har att erbjuda. 

1.8.2 Föräldraansvar 
Barns grundläggande behov av bl.a. mat och bostad ska tillförsäkras av föräldrarna. När 
föräldrar brister i detta ansvar, genom att underlåta att betala hyra, el och/eller står utan 
pengar till mat, ska orosanmälan göras till enhet som arbetar med barn och familjer.   

1.9 Hänsyn till personer som utsätts för våld eller andra övergrepp  

(5 kap 11 § S o L) 
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. 
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller 
andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. 
Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får 
det stöd och den hjälp som de behöver. 
Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd 
och den hjälp som barnet behöver. 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma personer som utsätts 
för våld eller andra övergrepp och deras anhöriga. Personer som är eller har varit utsatta 
för våld eller andra övergrepp kan behöva akut bistånd från socialtjänsten upprepade 
gånger. Ofta är en del av behovet ekonomiskt och kan till exempel gälla oplanerade och 
brådskande utgifter för vardagliga behov. Att en person utsätts för våld eller andra 
övergrepp behöver inte automatiskt betyda att den vanliga biståndsprövningen inte ska 
göras. En individuell bedömning ska alltid göras i varje fall. 
Hantering av personer med skyddade personuppgifter, se bilaga 3. 

1.10 Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL) 
Personal inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera missförhållande eller påtaglig risk 
för missförhållande i verksamheten, som berör personer som får eller kan komma att få 
insats inom verksamheten. Det står i bestämmelsen om Lex Sarah. 
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Ett missförhållande eller risken för ett missförhållande ska rapporteras till ansvariga för 
verksamheten som ska utreda det rapporterade samt avhjälpa eller undanröja det. Om 
missförhållandet eller risken för ett missförhållande är allvarlig ska det anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 

2 Allmänt om uppdraget  
De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen (SoL), förvaltningslagen 
(FL), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kommunallagen (KL). Dessutom 
omfattas regler i en rad andra lagar som äktenskapsbalken (ÄktB), sambolagen, lag om 
registrerat partnerskap, föräldrabalken (FB) hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 
bidragsbrottslagen, socialförsäkringsbalken (SFB) m.fl. Verksamheten regleras även gen-
om övriga riktlinjer och styrdokument. 
Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva olika situationer eller behov som kan 
uppstå. Riktlinjerna beskriver vanligt förekommande situationer och behov. I övrigt får 
en individuell prövning göras. Undantag kan alltid göras i akuta situationer eller för 
situationer när någon riskerar att komma i en nödsituation.  
Vägledning kan inhämtas från Socialstyrelsen Ekonomiskt bistånd – Handbok för 
socialtjänsten. Vägledning kan även inhämtas från prejudicerande domar. 
Sammantaget innebär de centrala paragrafer för bistånd (1 - 4 kap. socialtjänstlagen) att 
varje medborgare har rätt till en skälig levnadsnivå. I förarbeten till lagen sägs att nivån 
inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Riktlinjerna 
anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. 
Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om sakliga 
skäl föreligger motiveras detta avsteg från riktlinjerna. Även de krav som ställs på den 
biståndssökande ska anpassas efter dennes individuella förmåga och förutsättningar. Om 
den sökande inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat sätt kan få dem 
tillgodosedda har den sökande rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. 
När rätten till bistånd bedöms ska det tas i beaktande i vilken omfattning den sökande ge-
nom egna åtgärder själv kan tillgodose behovet. 
Målet för biståndshanteringen blir därmed att genom ekonomiskt bistånd garantera den 
sökandes ekonomiska grundtrygghet. I varje utredning som görs ska barns situation upp-
märksammas särskilt (1 kap.2 § SoL). 
Verksamhetens främsta uppgift är att genom aktiva insatser och genom motivations- och 
förändringsarbete skapa förutsättningar för den sökande att ta ett eget ansvar. Den 
sökande ska erbjudas relevanta insatser och få krav på motprestationer utifrån sina 
förutsättningar. Krav på deltagande i en viss aktivitet ska alltid föregås av en individuell 
bedömning av den sökandes behov och förmåga. 
Kontinuerligt samarbete med andra delar av socialtjänsten samt andra samhällsorgan är 
en förutsättning för att den sökande på ett snabbare sätt ska få rätt insats. Handläggaren 
ska hålla sig informerad om samhälleliga förändringar och utvecklingen inom social-
tjänstens område och aktivt söka denna kunskap. Ledningen ska ge handläggaren 
möjlighet att hålla sig informerade. 
Arbetet ska bedrivas rättssäkert och med tro på människans resurser. Handläggning och 
beslut ska präglas av respekt för den sökande. Det ska finnas personal tillgänglig för att 
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svara på frågor eller göra en akut bedömning. Avgörande för väntetiden vid nybesök är 
hur angeläget behovet är, väntetiden bör dock inte överstiga två veckor. 
Handläggaren ska följa verksamhets rutiner kring registrering av beslut för att garantera 
rättssäkerhet och möjliggöra resultatuppföljning och registrering i socialregister. Detta 
gäller bland annat försörjningshinder, ändamål och avskrivningsregler.   
Genom noggrann handläggning ska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd 
motverkas. Felaktiga utbetalningar ska förebyggas genom tydlig information och 
vägledning till de sökande om vad som gäller samt genom noggrann utredning. 
Om det finns anledning av att anta att ett bidragsbrott har begåtts i samband med ansökan 
om ekonomiskt bistånd, ska polisanmälan göras. 

2.1 Respekt för människors integritet 
Den verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten har till syfte att ge stöd och hjälp åt den 
sökande. Arbetet ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och 
integritet. Verksamheten ska bedrivas med detta som utgångspunkt. 
Detta innebär att utredningen i samband med en biståndsansökan bör begränsas till att 
avse omständigheter som har betydelse för prövningen av just detta behov. Biståndssök-
ande måste kunna lita på att en ansökan till socialtjänsten inte leder till att den behöver 
lämna uppgifter om sig själv som inte behövs för prövningen av den aktuella ansökan. 

2.2 Förutsättningar för att få ekonomiskt bistånd 
Krav kan ställas på den sökande att stå till arbetsmarknadens förfogande men krav kan 
inte ställas på rehabilitering. Det är i princip möjligt att begära bistånd och samtidigt tacka 
nej till insatser som innebär behandling. Den som utan giltigt skäl vägrat ta anvisat arbete 
kan ges avslag enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Den som avböjer att delta i 
kompetenshöjande verksamhet eller praktik kan ges avslag enligt 4 kap. 5 § 
socialtjänstlagen. 
Socialtjänsten kräver att sökanden måste söka arbete inom hela pendlingsområdet från 
hemorten. Sökanden måste acceptera att söka arbeten inom branscher som hen inte 
långsiktigt vill arbeta inom eller som hen anser sig överkvalificerad för. Socialtjänsten 
ska aktivt medverka till att lotsa sökanden vidare till de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som finns. Den som vägrat ta anvisat lämpligt arbete och därför inte heller får 
arbetslöshetsersättning har i regel heller inte rätt till bistånd. Socialtjänsten ska ta hänsyn 
till den enskildes förutsättningar för att klara anvisade arbeten, arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder eller andra insatser.   
En individuell behovsprövning ska alltid göras. Förutsättningar ska skapas för att den 
sökande ska ges inflytande och delaktighet i sin planering. 
Socialtjänsten har skyldighet att innan beslut fattas klargöra för den sökande vilka krav 
som ställs på dennes medverkan. För att rätt till bistånd ska föreligga måste den sökande 
tillåta socialtjänsten att göra en noggrann utredning. Nekas socialtjänsten att utreda 
biståndsbehovet utgör detta grund för avslag. 
Socialtjänsten har rätt att kräva att en sökande, innan den får rätt till ekonomiskt bistånd, 
söker de ersättningar och bidrag den har rätt till, exempelvis bostadsbidrag, aktivitetsstöd 
mm. 
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2.3 Avslag och överklagan 
Den sökande har rätt att överklaga ett beslut om ekonomiskt bistånd om det helt eller 
delvis går den sökande emot. Den sökande ska upplysas om att denne har rätt att 
överklaga även gynnande beslut om detta inte motsvarar vad den sökande anser sig 
behöva. Den sökande har rätt att få avslag skriftligen motiverat samt besvärshänvisning. 

Om en bidragssökande vill överklaga beslutet ska skrivelsen vara sociala myndighets-
nämnden tillhanda inom tre veckor från den dag den sökande tog del av beslutet. När 
skrivelsen inkommit ska den handläggas skyndsamt. En ny bedömning ska göras med 
hänsyn till de skäl den sökande framför.  

Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det 
nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. 

2.4 Återkrav 
Sociala myndighetsnämnden får återkräva ekonomiskt bistånd som den sökande har 
erhållit enligt 4 kap. 1 § SoL, om det har lämnats som förskott på en förmån eller ersätt-
ning eller till den som är indragen i arbetskonflikt eller till den som på grund av förhålla-
nden som den inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och 
tillgångar. 
Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter eller 
på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL utgått obehörigen 
eller med för högt belopp får sociala myndighetsnämnden enligt 9 kap. 1 § SoL återkräva 
vad som har betalats ut för mycket. 
Om någon i annat fall än vad som anges i förra stycket tagit emot sådant ekonomiskt 
bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får sociala 
myndighetsnämnden enligt 9 kap. 1 § SoL återkräva vad som har betalats ut för mycket. 
För att försörjningsstöd ska anses som förskott på förmån måste bidraget i princip avse 
samma tidsperiod som den kommande förmånen eller ersättningen. Om ett belopp har 
lämnats som förskott på en socialförsäkringsförmån kan sociala myndighetsnämnden 
vända sig direkt till Försäkringskassan med en begäran om att den retroaktiva ersättningen 
ska betalas ut till nämnden (107 kap. 5 § SFB). En förutsättning för att kommunen ska 
kunna återsöka utbetalt bistånd retroaktivt i dessa fall, är att biståndet har getts utan villkor 
om återbetalning. Den enskilde ska naturligtvis vara informerad om att det utbetalade 
beloppet kommer att återsökas hos Försäkringskassan. 
Den sökande ska alltid få ett skriftligt beslut om att den ekonomiska hjälpen kommer att 
återkrävas. Beslutet ska innehålla de uppgifter som ligger till grund för beslutet. 
ATT TÄNKA PÅ: 
Se arbetsrutin för återkrav, bilaga 4. 

2.5 Arbetslösa och ekonomiskt bistånd 
Vid bedömning av rätten till bistånd för en sökande som är arbetslös är det viktigt att 
notera att det finns en skillnad i kraven på den arbetssökande mellan Arbetsförmedlingen 
och socialtjänsten. 
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Enligt socialtjänstlagen är den sökande skyldig att själv göra sitt yttersta för att bidra till 
sin försörjning. Enligt praxis är individen skyldig att söka alla typer av arbete och delta i 
anvisade arbetsmarknadsåtgärder som den har möjlighet att klara. Finns det orsak till att 
den arbetssökande inte kan utföra vissa arbetsuppgifter ska läkarintyg kunna uppvisas. 
En sökande med en specifik utbildning som inte har möjlighet att kunna försörja sig inom 
sitt ordinarie yrkesområde har även skyldighet att söka andra arbeten. Socialtjänsten kan 
även kräva att den arbetslöse söker vikariat eller tillfälliga arbeten för att få sin försörjning 
tryggad även för kortare perioder. Detta innebär att det ställs krav att den arbetslöse söker 
alla lämpliga arbeten inom pendlingsavstånd. 
Om inte arbete finns att söka på bostadsorten kan man kräva att arbete söks inom den s.k. 
”12 - timmars regeln” som innebär att arbetstiden inkl. restid får uppgå till totalt 12 
timmars arbetsdag. Undantag från detta får göras om den arbetslöse är ensamstående med 
små barn. 
Vid erbjudande om praktikplats genom kommunens försorg ska den enskilde delta om 
inga särskilda skäl mot detta föreligger. 
En individuell bedömning av om den enskilde har behov av att delta i kompetenshöjande 
verksamhet och i så fall vilka insatser som svarar mot behovet ska göras. Den enskildes 
förutsättningar och behov måste först utredas. En individuell arbetsplan ska göras med 
den enskilde och samråd ska ske med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas med 
anvisning till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Det finns ingen 
tidsgräns för hur lång en period med praktik eller kompetenshöjande verksamhet får vara 
utan det kan avgöras med hänsyn till den enskildes individuella situation. Den ska dock 
vara tidsbestämd, dvs. den enskilde ska veta när den upphör och därför bör det framgå av 
genomförandeplanen. 

2.6 Arbetslösa ungdomar 
Kommunen har genom det kommunala aktivitetsansvaret ett särskilt ansvar för ungdomar 
upp till 20 års ålder. Den grupp som omfattas av detta ansvar har inget slutbetyg från 
gymnasiet, har för närvarande inget arbete och studerar inte. 
Ungdomar under 18 år ska i första hand hänvisas till gymnasieskolan. Dock har alla 
ungdomar som avslutat sin skolplikt samt fyllt 16 år rätt att skriva in sig på Arbets-
förmedlingen i syfte att stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Alla ungdomar som är arbetsföra och söker försörjningsstöd ska vara anmälda på 
Arbetsförmedlingen. Det ska ställas krav att ungdomarna ska följa upprättad planering 
och är en förutsättning för att ha rätt till försörjningsstöd. 
Socialtjänsten får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid ska delta i 
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den sökande inte har 
kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den kompetenshöjande 
verksamheten ska vara individuellt utformad och det innebär att nämnden inte kan kräva 
deltagande i sådan verksamhet från första dagen som bistånd ges för. Den enskildes 
förutsättningar och behov måste först utredas. Innan socialtjänsten anvisar till praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet ska samråd ske med Arbetsförmedlingen. 
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2.7 Våld i nära relationer 
Socialtjänstens ansvar för brottsoffer regleras i 5 kap 11 § SoL. Beslut vid 
normberäkning/biståndsbedömning gällande det akuta skedet vid våld i nära relationer 
innebär att: 

• vid bedömning av rätten till bistånd ska det göras avsteg från det ömsesidiga 
försörjningsansvaret mellan makar/partners/sambor samt föräldrars 
försörjningsansvar för sina barn. 

• behovet av försörjningsstöd bör bedömas utifrån den sökandes akuta situation 
och då ska kostnader beaktas som behövs i det akuta skedet, t.ex. boende, 
kläder, mat och andra nödvändiga utgifter. 

• en bedömning om biståndet ska återkrävas ska göras i varje enskilt ärende. 
 
  

3 Försörjningsstöd 
Försörjningsstöd definieras i 4 kap. 3 § SoL. Det består av två delar, riksnorm och övrigt 
försörjningsstöd för ett antal regelbundet återkommande behovsposter. Genom det 
ekonomiska biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
också utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt 
liv. I förarbeten till lagen sägs att nivån inte ska överstiga vad en låginkomsttagare i 
allmänhet har råd att kosta på sig. 
Försörjningsstöd lämnas enligt 4 kap. 3 § SoL till dels: 

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 
samt dagstidning och telefon. 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening 
och arbetslöshetskassa. Denna del beslutas av kommunen och posterna redovisas 
i riktlinjerna under separata rubriker. 

3.1 Riksnormen 
Utgifterna i första stycket 4 kap 3 § SoL utgår från en för hela riket gällande riksnorm 
som fastställs varje år i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937). Riksnormen är enbart 
uppdelad i ett belopp för personliga kostnader och ett för gemensamma hushålls-
kostnader. Det åligger socialnämnden att varje år specificera storleken på varje utgift. 

Medlemmar i hushållet 
Som medlemmar i hushållet bör räknas: 

• makar 
• registrerade partner enligt lagen (1994 :1117) om registrerat partnerskap 
• sambor enligt sambolagen (2003:376)  
• barn och ungdomar under 21 år som föräldrarna är underhållsskyldiga 

Barn och ungdomar bör räknas som medlemmar i hushållet, både där de stadigvarande 
bor och där de vistas under umgängestid. Socialnämnden bör beräkna kostnaderna efter 
det antal dagar barnet eller ungdomen vistas hos respektive förälder. 
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden beräkna dessa kostnader 
till ett högre belopp. Det kan t. ex. gälla 
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• om den enskilde av medicinska skäl har behov av dyrare kost 
• om den enskilde betalar avgift för skolmåltider 
• om den enskilde har höga livsmedelskostnader på grund av att kosten är 

inräknad i en avgift 
• om den enskilde på grund av funktionsnedsättning eller andra skäl har 

svårigheter att upprätthålla kontakten med andra människor eller delta i 
samhällslivet och därför har extra utgifter, för t.ex. telefon och tidningar eller 
fritidsaktiviteter, som inte täcks av annat särskilt stöd 

• om det är en förutsättning för att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter 
• om det är en förutsättning för att en förälder ska kunna ha umgänge eller kontakt 

med sitt barn i en rimlig omfattning och därför har extra utgifter för t.ex. lek och 
fritid samt telefon 

• om den enskilde har ett tillfälligt och visst behov av att köpa kläder och skor 
• om ett spädbarn saknar nödvändig klädutrustning (jfr avsnittet ”Spädbarnsutrust-

ning”) 
• om den enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och 

skor eller telefon, som beror på att han eller hon är eller har varit utsatt för våld 
eller andra övergrepp av närstående eller för något annat brott. 

Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns 
särskilda skäl för det: 

• om den enskilde hamnat i en nödsituation och endast behöver tillfälligt 
ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att reda upp den 

• om den enskilde har vissa kostnader för poster som ingår i riksnormen eller 
dessa är lägre än riksnormen, t.ex. under vistelse i heldygnsvård. 

• När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstödet 
reduceras om det är uppenbart att biståndet inte används till avsett ändamål. 

3.2 Försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL andra stycket 

3.2.1 Arbetsresor 
Vid avstånd under 3 km beviljas inte ekonomiskt bistånd till arbetsresor. 
Allmänna kommunikationer ska i första hand användas och billigaste resealternativet 
godkännas, t.ex. periodkort. 
För att resor med eget fordon mellan bostad och arbetsplats ska kunna godtas måste 
följande krav vara uppfyllda: 

• Det ska av omständigheterna klart framgå att användandet av eget fordon istället 
för allmänna kommunikationsmedel, regelmässigt medför en tidsvinst på minst 
två timmar per dag. 

• Hänsyn bör tas till om sökanden hämtar och lämnar barn i samband med 
arbetsresorna. 

• Vid deltagande i arbetsrehabilitering och arbetsmarknadsåtgärd ersätts 
egenavgiften som en godtagbar kostnad. 

I dessa fall utgår ersättning med 18,50 kr per mil vilket inkluderar samtliga kostnader för 
bil motsvarande reseavdrag i skattehänseende för aktuellt inkomstår.   
Sökande med långa pendelavstånd bör uppmanas att söka bostad närmare arbetet om detta 
är möjligt med hänsyn till övriga hushållsmedlemmar. 
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ATT TÄNKA PÅ: 

• Har den sökande undersökt om skattinteämkning är möjlig? 
• Bistånd kan i vissa fall utgå till cykel. 

3.2.2 Bilinnehav 
Ekonomiskt bistånd lämnas normalt inte till bilkostnader. En individuell bedömnings ska 
alltid göras. 
I de fall den sökande har en bil ska den sökanden uppmanas att sälja bilen. Rådrum att 
sälja bilen ska ges på en månad. 
Vid dokumenterat behov godtas innehav av bil vars värde motsvarar max ett 
prisbasbelopp. En specialanpassad bil som den enskilde använder p.g.a. funktionshinder 
bör godtas oavsett värde. 
Leasingkostnad godkänns inte. 

Bistånd till bilkostnader kan utgå: 

• om den sökande måste använda sig av bil p.g.a. dokumenterade medicinska skäl 
• om den sökande måste använda sig av bil för att ta sig till sitt arbete – se 

arbetsresor 
• om den sökande p.g.a. särskilda sociala skäl måste använda sig av bil t.ex. för att 

kunna umgås med sitt barn, för att skjutsa barnet eller barnen till barnomsorg 
osv. 

 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Är den sökande berättigad till handikappersättning som täcker bilkostnad? 
• Är bilstöd för inköp av bil för funktionshindrade möjlig? Kan även gälla annan 

familjemedlem. 
• Har den sökande undersökt billigaste försäkringsalternativ? 
• Har den sökande ansökt om färdtjänst? 
• Värde på bil kan kontrolleras på bilvärderingssidor på internet 

3.2.3 Bostadskostnader 
Socialnämnden bör vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad utgå från 
den enskildes faktiska kostnad och behov av boende. 
När det gäller högsta godtagbara boendekostnad grundas denna nivå på bostads-
kostnaderna på orten, samt Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig boende-
kostnad inom Storgöteborg, där Stenungsund ingår. Dessa föreskrifter meddelas årligen 
och fastställs därefter i Stenungsunds kommun. 
Socialnämnden bör vid bedömningen ta hänsyn till ett barns behov av utrymme även hos 
den förälder där barnet enbart vistas under umgängestid. 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta hyran 
inklusive uppvärmning och obligatoriska avgifter. Om lägenheten hyrs i andra hand, bör 
nämnden godta den hyra som lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen har 
avtalat, under förutsättning att den är skälig. Kostnaden får dock inte överstiga beloppet 
för högsta godtagbara boendekostnad. 
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Driftskostnader såsom uppvärmning, vatten m m ingår i ovanstående belopp. Kostnad för 
driften kan endast medges om de tillsammans med hyra understiger högsta godtagbara 
boendekostnad. 
För egen fastighet gäller samma regler om högsta godtagbara boendekostnad som för hyrd 
bostad. För att hindra medhjälp till kapitalbildning bör möjligheten att avyttra fastigheten 
undersökas. 
Hyresgäst ska själv svara för sitt kontrakt och de skyldigheter som följer av detta. 
Hyreskontrakt ska vara giltigt för bostaden och vad som ingår i hyran ska framgå av 
kontraktet. Följande hyreskontrakt godkänns: 

1. Förstahandskontrakt med hyresvärd 
2. Andrahandskontrakt 
3. Inneboendekontrakt 

Rådrum vid hög boendekostnad 
Vid höga boendekostnader ska den sökande ges skäligt rådrum om fyra månader att sänka 
sin boendekostnad. Om socialnämnden bedömer att boendekostnaden inte är skälig, bör 
nämnden i regel ändå godkänna den under en övergångstid så att den enskilde ges skälig 
tid att förändra sin boendekostnad. Nämnden bör även godkänna den faktiska 
boendekostnaden så länge den enskilde aktivt medverkar till att finna ett billigare boende 
eller på annat sätt försöker sänka sina boendekostnader. 

Hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta hur stor 
andel av bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, t.ex. ett kvarboende vuxet 
barn eller en förälder lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara 
samboende. Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter 
(RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnad i ärenden om bostadsbidrag och 
familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans författningssam-
ling. 

Delad bostad 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden beakta kostnaden 
delad med antalet boende i bostaden, om flera personer delar bostad men saknar eller har 
begränsad hushållsgemenskap. 

Andra boendeformer 
Socialnämnden bör för andra boendeformer, t.ex. husvagn, båt eller hotell, beräkna den 
faktiska boendekostnaden efter omständigheterna i varje enskilt fall. I vissa fall kan det 
vara motiverat att lägga till kostnader för sådant som ingår i ett vanligt boende, t.ex. dusch 
och tvättmaskin. 
För personer som saknar permanent bostad bör kostnaden för magasinering av egna 
tillhörigheter under skälig tid godkännas. 
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Bostadskostnader för hemmaboende ungdomar 
Huvudregeln är att kvarboende vuxna barn som efter fyllda 18 år bor kvar i 
föräldrahemmet inte beviljas boendekostnad. 
Undantag från huvudregeln: 

• när ungdomar återvänt till hemmet efter att ha bott utanför hemmet i egen bostad 
en längre tid och varit självförsörjande genom egna inkomster av arbete, 

• om föräldrarna på grund av att det vuxna barnet bor kvar har en högre 
boendekostnad än de annars skulle ha haft, antingen genom att tvingas behålla 
en stor bostad eller genom att helt eller delvis mista rätten till 
bostadstillägg/bidrag 

• om det vuxna barnet tidigare har betalt hemma och inte har rätt till studiestöd 
enligt studiestödslagen (1999:1395) eller förlängt barnbidrag enligt lagen 
(1986:378) om förlängt barnbidrag. 

Bistånd till ungdomar för eget boende 
Huvudregeln är att hemmaboende ungdomar inte har rätt till bistånd i syfte att få ett eget 
boende. Undantag från huvudregeln: 

• om familjen är mycket trångbodd 
• om svåra personliga motsättningar i familjen har konstaterats vid utredning av 

ungdomens hemförhållanden. 

Bostadsrätt 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en bostads-
rättslägenhet beakta månadsavgiften, uppvärmningskostnaden och räntekostnaden för lån 
som tagits för inköp och underhåll eller liknande av lägenheten. Nämnden bör även beakta 
om den enskilde har rätt till skattejämkning för räntekostnaden. 

Egen fastighet 
Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för ett eget hus, i 
förekommande fall, beakta tomträttsavgäld och räntekostnaden för lån som tagits för 
inköp och underhåll eller liknande av fastigheten. Nämnden bör även beakta om den 
enskilde har rätt till skattejämkning för räntekostnaden och tomträttsavgäld. I den fakt-
iska boendekostnaden bör dessutom nödvändiga driftskostnader räknas in, t.ex. för 
uppvärmning, vatten och avlopp, sophämtning och försäkring. 

Särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde 
Nämnden bör även ta hänsyn till om det i individuella fall finns särskilda skäl mot byte 
av bostad eller bostadsområde som t.ex. 

• om det finns risk för att ett byte medför negativa sociala konsekvenser, 
• om en barnfamilj genom att flytta skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, 

skola och socialt nätverk, 
• om en ensamstående vuxen, t.ex. med funktionsnedsättning eller sociala 

problem och äldre med sviktande hälsa, har ett särskilt stort behov av 
kontinuitet i det sociala nätverket eller den fysiska miljö som hänger samman 
med det nuvarande boendet, 
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• om bostaden är anpassad till en boendes funktionsnedsättning 
• om den enskilde har begränsad möjlighet att bli godkänd som hyresgäst, t.ex. 

vid arbetslöshet eller betalningsanmärkning. 

Boendekostnad under fängelsevistelse 
Häktade och personer som avtjänar en faktisk strafftid på högst sex månader bör ges 
ekonomiskt bistånd till den faktiska boendekostnaden under hela häktningstiden 
respektive strafftiden, om de annars riskerar att bli bostadslösa. En individuell prövning 
av inneboendekostnad ska alltid göras i varje enskilt fall. 

3.2.4 Elkostnad 
Socialnämnden bör i regel godkänna den faktiska elkostnaden om den bedöms vara skälig. 
Utgångspunkten ska vara vad en normalförbrukning är för hushållsel och upp-
värmningskostnad, t.ex. enligt Energirådgivningen. Dessa beräkningar får inte vara 
styrande utan en individuell bedömning för göras i varje fall. Vid bedömning ska särskild 
hänsyn tas till barnens behov. 
Om elförbrukningen är oskälig bör den sökande få skälig rådrumstid till att minska sin 
kostnad. 
Vid delat hushåll ska elkostnaden delas på antal personer inklusive barn i hushållet. 

3.2.5 Fackföreningsavgift 
Kostnad för fackföreningsavgift och a-kassa är en godtagbar utgift. 
 
ATT TÄNKA PÅ 

• Be den sökande kontrollera sina avgifter hos fackförening och a-kassa för 
reducering av månadskostnaden. 

• Om den sökande inte har haft något arbete under en längre period bör den 
uppmanas att ta kontakt med a-kassa för att se om några förmåner kvarstår. 

3.2.6 Hemförsäkring 
Kostnad för grundhemförsäkring ska godkännas. Tillägg på grundhemförsäkringen 
godkänns inte, så som livförsäkring och olycksfallsförsäkring. 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Notera om alla i hushållet ingår i försäkringen 

• Notera det försäkrade värdet på lösöret 
 

4 Livsföring i övrigt 
Utöver riksnormen beviljas även bistånd till livsföring i övrigt, vilket avser skäliga 
kostnader, det vill säga vad som är nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå. 
Nedan är listat några utgifter som bedöms skäliga. Listan är dock inte komplett och det 
måste vid varje ansökan göras en individuell bedömning om biståndet bedöms nödvändigt 
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för att uppnå en skälig levnadsnivå. Samråd med arbetsledare eller enhetschef bör alltid 
ske innan undantag görs. 

4.1 Barnomsorg 
Avgift för kommunal barnomsorg ska generellt ses som en godtagbar kostnad vid 
bedömningen av ekonomiskt bistånd. Avgift för privat barnomsorg kan godtas upp till 
motsvarande kostnad för kommunal barnomsorg. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Är barnomsorgsavgiften korrekt utifrån hushållets inkomster för att undvika 
maxtaxa? 

 Vid skuld - kan avbetalningsplan upprättas? 

4.2 Begravningskostnader 
Bistånd till begravningskostnader kan beviljas i de fall där dödsboets tillgångar inte är 
tillräckliga för att täcka skälig kostnad för en begravning. 
Vid bedömning av dödsboets betalningsförmåga ska begravningskostnader gå före 
betalning av skulder för hyra, hushållsel, telefon etc. Hänsyn ska tas till tillgångar i form 
av t.ex försäkringar. 
Bistånd till begravningskostnader beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om avsikten 
är att återkräva beviljat bistånd används 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Beviljat bistånd kan 
återkrävas enligt 9 kap. 2 § 1 st i SoL.  
Skälig kostnad för begravning beräknas till 50 % av prisbasbeloppet. Denna summa 
inkluderar samtliga kostnader för en begravning inkl. gravsten. Hur beloppet fördelas 
avgör dödsboet. 
Enligt SOSFS 2003:5 bör ekonomiskt bistånd till begravningskostnader motsvara 
kostnaderna för en begravning i Sverige och i regel vara högre en ett halvt prisbasbelopp. 
Merkostnader för begravning utomlands beviljas ej. 
Bistånd till kostnad för begravning av minderårig prövas i förhållande till 
vårdnadshavares ekonomiska situation och den minderåriges tillgångar. 
 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Begravningsbyrån brukar kunna hjälpa till att utreda om försäkring finns. 
• Är den avlidne berättigad ytterligare pensionsutbetalning? 
• Skatteåterbäring? 
• Om make/maka har enskild egendom ska dessa uppgifter styrkas med ex 

testamente, gåvobrev, bodelning under äktenskapet. 
 
 

Kostnader i samband med närståendes begravning 
Bistånd till kostnader i samband med närståendes begravning kan beviljas efter samråd 
med handläggare. Sökta kostnader ska styrkas med kvitton. 
Blommor i samband med begravning, högst 1,6 % av prisbasbeloppet. 
Förhyrning av sorgkläder eller eventuellt inköp, högst 5 % av prisbasbeloppet. 
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Bistånd kan beviljas för resa till begravning om den avlidne är närstående. Kostnaden ska 
vara i nivå med vad en låginkomsttagare har råd till och avse begravning i Sverige. Resa 
till begravning utomlands beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. 
Som närstående betraktas partner, föräldrar, egna eller partners barn, syskon, mor- och 
farföräldrar samt barnbarn eller annan person som stått sökanden mycket nära. 

4.3 Cykel 
Ur ett normaliseringsperspektiv är det viktigt att barn kan ha en egen cykel. I familjer som 
uppburit försörjningsstöd lång tid eller i familjer med ensamstående förälder är det svårt 
att spara pengar till inköp av cykel. Bistånd kan därför beviljas till inköp av cykel med 
max 1000 kronor/barn. Vid bedömningen bör man beakta möjligheten att ärva cykel 
mellan syskon. (Sociala myndighetsnämndens beslut 071213) 
4.4 Dator och internetuppkoppling  
Ekonomiskt bistånd till inköp av dator eller jämförbar utrustning så som smartphone 
eller surfplatta, beviljas med skälig kostnad, dvs vad en låginkomsttagare på orten har 
råd med.  

4.5 Ekonomiskt bistånd vid placering i behandlingshem / familjehem 
/kriminalvård 

När en person placeras i familjehem eller på behandlingshem svarar nämnden för 
kostnaderna för boendet och vården. Om den sökande har egna inkomster/tillgångar är 
hen skyldig att betala egenavgift. 

Fickpengar 
Vid placering i familjehem eller behandlingshem kan fickpengar beviljas enligt riksnorm 
för kläder/skor, hygien, fritid, dagstidning samt telefon.  

Kläder 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till kläder som är behövliga inför en institutionsvistelse. 
Vissa institutioner har krav på att den som skrivs in har en viss klädutrustning. Bistånd 
kan därför i undantagsfall utgå med högre belopp än vad som annars är högsta belopp 
som ingår i normen. 

Hyra 
Ekonomiskt bistånd till kostnader för den egna bostaden under vistelsetiden kan beviljas 
om den sökande inte kunnat lösa situationen på annat sätt, ex andrahandsuthyrning.  
Inför en längre placering på behandlingshem / familjehem / kriminalvård, mer än sex 
månader, måste en individuell bedömning göras av behovet att ha kvar bostaden. 

4.6 Examen 
För barn/ungdomar i familjer som uppburit försörjningsstöd i minst 10 månader eller till 
barn/ungdomar i familjer med ensamstående förälder är det möjligt att bevilja bistånd till 
extra kostnader i samband med examen från gymnasieskola. Bistånd till sådana 
extrakostnader beviljas med max 1500 kr. 
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4.7 Flyttkostnader 
Ekonomiskt bistånd till flytt kan utgå om flytten är motiverad av sociala, ekonomiska 
eller medicinska skäl och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. För flytt ska hyra av 
släpkärra eller lastbil ske i första hand. Om flyttfirma behöver anlitas p.g.a. av särskilda 
skäl ska kostnadsförslag från minst tre flyttfirmor lämnas in. Som flyttkostnad räknas 
även flytt av fast telefon.  
ATT TÄNKA PÅ. 

 Kontrollera delegationsordningen gällande belopp. 

 Kan flyttbidrag utgå från Arbetsförmedlingen? 

 Vid en flytt till annan kommun beviljar utflyttningskommunen ekonomiskt 
bistånd den första månaden i den nya kommunen. 

4.7.1 Magasinering 
I första hand ska den sökande själv ordna med plats för förvaring av sitt bohag.  
Bistånd till kostnad för magasinerat bohag kan beviljas till den som har löpande 
ekonomiskt bistånd, om den sökande inom överskådlig tid förväntas få ny bostad. Vad 
som är överskådlig tid måste avgöras från fall till fall. 
Beslutet ska tidsbegränsas och omprövas vid behov, grundregeln är max 3 månader. Det 
är den enskilde som ska stå för kontraktet gentemot magasineringsfirman. Vid 
bedömningen ska också följande beaktas: 

 Kostnaderna för magasinering i förhållande till kostnad för nyanskaffning av 
hemutrustning. 

 Bohagets innehåll och skick. 

 Konsekvenser för den enskilde vid eventuell försäljning av bohaget. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Kontrollera delegationsordningen gällande kostnader. 

 När Kronofogden avhyser en person/familj från en bostad ansvarar de för 
magasineringen under 3 månader. 

4.8 Glasögon 
Ekonomiskt bistånd till glasögon bör beviljas när behovet styrks av legitimerad optiker 
eller läkare. Den enskilde kan även få rätt till bistånd om glasögonen gått sönder om inte 
behovet kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. via hemförsäkring. 
Bistånd till vanliga läsglasögon kan beviljas efter individuell bedömning. Bistånd till 
läsglasögon från optiker kan beviljas om inte behovet kan tillgodoses genom standardglas 
från dagligvaruhandeln. 
Bistånd till specialslipade eller specialbehandlade glas, såsom färgade eller extra tunna 
glas, beviljas inte om behovet inte är styrkt av läkarordination. Extra kostnad för 
specialbehandling beviljas endast om det är det enda alternativet för att korrigera 
sökandens synfel. 
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Kostnaden för ögonlinser godtas om det är det enda alternativet för sökanden och behovet 
är styrkt med läkarintyg. 
Västra Götalandsregionen ger bidrag till glasögon eller linser till barn och ungdomar till 
och med 19 år. Vad det gäller glasögon till barn är det viktigt att ta hänsyn till extra 
kostnader kring ytbehandling av glas, tunnare glas och glasögonförsäkring. 
Ekonomiskt bistånd till glasögon beviljas för faktiska kostnader för synundersökning, 
glas samt för kostnader för bågar upp till 1,5 % av prisbasbeloppet. Alternativt föreslaget 
paketpris från optiker som bedöms skäligt. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Samråd i arbetsgruppen. 
 Påminn den sökande att undersöka möjligheter till glasögonbidrag för barn 

och ungdomar via Västra Götalandsregionen. 
Starropererade kan i vissa fall få bidrag till glas via Västra Götalandsregionen. 
Om de har bortopererad lins (afaki) kan de få bidrag till enstyrkeglas eller till 
flerstyrkeglas från landstinget. Optikern drar av eventuellt bidrag i samband med 
betalning. Recept från ögonläkare krävs. 

4.9 Hemutrustning 
Kompletteringsköp av hemutrustning kan bli aktuell t.ex. vid skilsmässa eller annan 
liknande situation. Bistånd kan då beviljas med högst 15 % av prisbasbeloppet till 
ensamstående och 5 % av prisbasbeloppet för varje övrig familjemedlem om behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt. Bilbarnstol och annan säkerhetsutrustning ingår som 
hemutrustning för små barn. 
Bistånd till ny hemutrustning kan beviljas om den sökande saknar hemutrustning. Vid en 
ansökan får hänsyn tas till vilka möbler den sökande har möjlighet att ta med sig från t ex 
sitt föräldrahem. 
Högsta belopp är 30 % av prisbasbeloppet för ensamstående. För ytterligare vuxen och 
barn tillkommer högst 10 % av prisbasbeloppet. 
Hembesök ska alltid, om det inte är uppenbart obehövligt, göras i samband med utredning 
om bistånd till hemutrustning. Vid bedömning av hemutrustningens storlek ska hänsyn 
tas till familjesammansättning, lägenhetstyp och behov. 
Särskild hänsyn ska tas till om den sökande har barn eller umgänge med barn. Prövning 
av behovet ska göras i förhållande till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och vad 
en låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig. Egna inkomster som inom en 
snar framtid kan avhjälpa behovet eller delar av det ska vägas in i bedömningen. 
Bistånd till hemutrustning ges i normalfallet endast vid ett tillfälle. 
ATT TÄNKA PÅ: 

 Kontrollera delegationsordningen gällande belopp. 

 Nyanlända med uppehållstillstånd kan erhålla lån till hemutrustning genom CSN 
under de två första åren. 

 Vid skilsmässa bör man kunna dela på det gemensamma bohaget. 
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4.10 Hemtjänst, larm och matdistribution 
Avgifterna för hemtjänst och larm ska godtas som kostnader vid beräkning av ekonomiskt 
bistånd. 
Grundnivån för försörjningsstödet höjs med motsvarande summa som merkostnaden för 
matdistribution innebär. 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Kontakta avgiftshandläggaren om inkomstprövning är aktuell? 

4.11 Högtidspeng 
För barn i familjer som uppburit försörjningsstöd i minst 10 månader eller till barn i 
familjer med ensamstående förälder är det möjligt att bevilja bistånd till extrakostnader i 
samband med högtider. Bistånd till extrakostnader i samband med högtider beviljas med 
max 300 kr/barn och år. (Sociala myndighetsnämndens beslut 071213) 
4.12 Id-handling  
Ekonomiskt bistånd beviljas till kostnader för att införskaffa en giltig ID-handling, om 
den enskilde saknar pass eller annan ID-handling.  

4.13 Juridiska kostnader - ansökningsavgifter (stämpelavgifter) och 
identitetshandling 

Advokatkostnader 
I första hand ska den sökande utnyttja det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. 
Detta rättsskydd gäller till exempel för tvister angående vårdnad och underhåll men inte 
för tvister som rör äktenskapsskillnad, upplösning av samboförhållanden eller 
bodelning. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om det finns behov av mer 
omfattande insatser av juridiskt ombud. Hjälpen prövas utifrån den enskildes ekonomi 
och är numera avsevärt begränsad. 
Ekonomiskt bistånd kan beviljas till självrisken vid rättsskydd och till den kostnad som 
tillkommer sökanden vid statlig rättshjälp om målet gäller familjerättsliga ärenden. 
Bistånd i övrigt till advokatkostnader beviljas endast om det av sociala skäl är mycket 
viktigt att en person får behålla sin bostad. 

Juridiska ansökningsavgifter och identitetshandling 
Huvudregeln är att bistånd till ansökningsavgifter inte beviljas. I enskilda fall, om det är 
viktigt att en äktenskapsskillnad eller bodelning genomförs, kan även 
ansökningsavgifter beviljas. Undantag är kostnader till identitetshandling som vid 
behov bör beviljas.  

4.14 Läkarvård och medicin 
Ekonomiskt bistånd beviljas till läkarbesök och läkemedel (för egenavgift), som omfattas 
av lagen om läkemedelsförmåner. Merkostnad för läkarbesök hos annan vårdgivare än 
där den enskilde är listad beviljas normalt sett inte. Undantag kan göras vid akuta 
situationer. En individuell bedömning får göras när det gäller ekonomiskt bistånd till 
medicin som inte omfattas av egenavgift. 
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Ekonomiskt bistånd beviljas till resekostnader med samma belopp som egenavgiften för 
resor som är nödvändiga för att vården ska kunna genomföras. Överstigande belopp 
ersätts av sjukresekontoret. 
Kostnaderna för inneliggande vård bör beviljas för den del som inte avser livsmedel enligt 
matnorm. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Läkarvård och medicin inom högkostnadsskyddet är gratis för barn upp till 18 år. 

 Kontrollera att den sökande känner till högkostnadsskydden och sparar kvitton 
eller stämplar i högkostnadskort. 

 Kontrollera vad som finns med i eventuell handikappersättning. 

4.14.1 Avgifter för utfärdande av intyg 
Kostnader för utfärdande av intyg från sjukvården ska den enskilde stå för själv.  
Ekonomiskt bistånd till kostnad för intyg ska beviljas om handläggare begärt intyget eller 
om intyget är en förutsättning för fortsatt handläggning av ärendet t.ex. läkarutlåtande vid 
ansökan om sjukersättning eller liknande. 
Ekonomiskt bistånd till kostnad för andra intyg utgår normalt inte. Om ett intyg är en 
förutsättning för att få eller behålla arbete kan kostnaden beviljas efter särskild prövning 
t.ex. förnya körkort för yrkesförare, friskintyg för arbete i livsmedelsindustri eller 
liknande. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Intyg för sjukskrivning på Försäkringskassans blankett ska vara kostnadsfri. 

4.15 Skulder, kvarskatt och avbetalningar 
Bistånd beviljas normalt inte till betalning av skulder. I vissa fall kan bistånd till betalning 
av skulder beviljas. I första hand ska det utredas om den sökande genom avbetalning, 
omprioritering av egna medel eller på annat sätt själv kan ordna att skulden regleras.  
De sociala och psykosociala konsekvenserna av en elavstängning eller avhysning ska 
analyseras och vägas in i bedömningen. Särskilt gäller detta situationen för barn i 
hushållet, för personer med missbruksproblem och för personer med funktionshinder. 
Barnomsorgsskuld kan beviljas om vårdnadshavares möjlighet till självförsörjning 
försämras väsentligt vid en avstängning från barnomsorgen eller om barnet har särskilda 
behov av barnomsorg. 
Skuld till arbetslöshetskassa kan beviljas om den sökandes möjlighet att vara självför-
sörjande väsentligt försämras av en avstängning från arbetslöshetskassan. 
ATT TÄNKA PÅ: 

• Kan sökanden själv lösa problemet genom kontakter med fordringsägare? 
• Finns borgensman som i första hand ska betala skulden? 
• Kan skulden avskrivas? – Särskilda regler gäller för bostadsbidrag, 

skatteskulder, underhåll, böter. 
• Kan betalningen skjutas upp (anstånd)? 
• Kan amorteringstiden förlängas? 
• Är konkurs ett alternativ? 
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4.16 Spädbarnsutrustning 
Ekonomiskt bistånd kan utgå i samband med barns födelse till anskaffande av säng med 
sängkläder och andra tillbehör, bärsele, barnvagn med tillbehör, utrustning för bad, 
barnstol och vissa kläder till en kostnad motsvarande max 15 % av prisbasbeloppet. 
Vid bistånd till bilbarnstol, se lista för hemutrustning. 
Vid bedömningen ska hänsyn tas till i vilken utsträckning barnet kan ärva kläder och 
utrustning av syskon, vad som kan köpas begagnat och vad som ska täckas av normen. 
Halva beloppet kan betalas ut innan barnet är fött dock tidigast två månader innan 
beräknad födelse. 

4.17 Tandvård 
Ekonomiskt bistånd kan utgå till åtgärder som av tandläkare bedöms som akuta och 
nödvändiga, även årlig basundersökning anses vara en skälig kostnad. Bistånd till 
nödvändig tandvård kan beviljas efter särskild bedömning av förtroendetandläkare. 
För bedömning av tandvård som inte är akut krävs kostnadsförslag. Tandläkaren ska vara 
ansluten till Försäkringskassan. 
Kostnaden ska faktureras patienten. Fortlöpande ekonomisk beräkning görs månadsvis 
under behandlingstiden. Kostnader för tandvård kan beviljas under förutsättning att den 
enskilde i övrigt är berättigad till ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ställer sig inte som 
garant för patientavgiften. 
Sökande som har egen inkomst över försörjningsstödsnivå men ändå söker bistånd till 
tandvårdskostnad, kan beviljas bistånd för nödvändig tandvård i vissa fall. Om kostnad 
och omfattning är skäligt beviljas bistånd till den del av kostnaden som överstiger vad 
han eller hon själv kan betala med sitt normöverskott under sex månader. I första hand 
ska den sökande dock hänvisas till avbetalning hos tandläkaren. 
Bistånd till frisktandvårdförsäkring beviljas normalt inte, då det inte är en försäkring som 
alla kan teckna. Har den sökande vid nybesök en frisktandvårdförsäkring ska hen få 
information om att bistånd kan beviljas under en månad, som normalt motsvarar 
uppsägningstiden. Beslut om rådrumstid ska fattas. 
Personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg, bor på särskilt boende 
och/eller som lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till 
tandvårdsstödet ”tandvårdkortet/det gröna kortet”. Ansökan om tandvårdskort kräver 
läkarintyg och bedöms av Tandvårdsenhetens bedömningstandläkare.  
ATT TÄNKA PÅ 

 Kontrollera delegationsordningen för kostnader. 
 Samråd i arbetsgruppen. 
 Vid kortvarigt biståndsbehov ska kostnader för tandvård bedömas restriktivt. 

4.18 Umgängeskostnader 
Under barns umgängesvistelse hos vårdnadshavare som är berättigad till ekonomiskt 
bistånd har vårdnadshavare rätt till bistånd med högst sex dagar per månad avseende 
barnets norm. Om umgänget är reglerat med fler dagar genom avtal eller dom beviljas 
bistånd för dessa dagar. 
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Umgänge utöver sex dagar/månad ska bekostas av den andre vårdnadshavaren. Särskild 
hänsyn bör dock tas till barnets behov om vårdnadshavare inte själva kan reglera 
kostnaderna vid umgänget. I dessa fall kan ekonomiskt bistånd beviljas till faktiskt antal 
umgängesdagar, exempelvis i samband med skollov. 
Ekonomiskt bistånd till umgängesresor kan efter särskild prövning beviljas med faktisk 
kostnad. Huvudregel är att billigaste färdsätt ska användas. Kostnad för bilresa kan 
beviljas om detta är nödvändigt p.g.a. avsaknad av andra resmöjligheter eller att andra 
starka skäl talar för att bilresa är lämpligare. Avgörande för vad som bör vara skälig 
kostnad för resor och hur ofta bistånd bör ges till kostnader för umgänge bör anpassas till 
vad en familj i allmänhet har råd med. Grundregeln är att kostnad för umgängesresor ska 
delas mellan vårdnadshavarna. 
ATT TÄNKA PÅ: 

 Kan bostadsbidrag utgå? Umgängesförälder kan, för närvarande, ha rätt till 
bostadsbidrag om umgänget uppgår till minst 30 dagar per år. 

 Vid växelvis boende ska barnbidraget fördelas mellan vårdnadshavarna. 
 
 

5 Bedömning av rätt till bistånd i vissa fall 

5.1 Bistånd till barn och ungdomar 
Vårdnadshavare har underhållsskyldighet för barn enligt 7 kap föräldrabalken. 
Underhållsskyldigheten upphör då barnet fyller 18 år eller vid den senare tidpunkt då 
barnet slutar gymnasiet, dock som längst till hen fyller 21 år. Detta innebär att 
vårdnadshavarnas förmåga att försörja barnet ska utredas. Det kan bli aktuellt att hjälpa 
barnet att utkräva underhållsskyldighet genom en rättslig process. 
Om vårdnadshavarna till ett barn eller till en skolungdom, som har fyllt 18 men inte 21 
år, inte fullgör sin underhållsskyldighet och om socialnämnden inte kan förmå dem till 
det, bör nämnden överväga att ge ekonomiskt bistånd direkt till barnet eller 
skolungdomen utifrån ålder och mognad.  
Om ett barn eller en skolungdom, som har fyllt 18 men inte 21 år, på egen hand ansöker 
om ekonomiskt bistånd bör nämnden vid behovsbedömningen överväga att bortse från 
föräldrarnas underhållsskyldighet i dessa fall: 

 Barnet eller skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående 
eller 

 Barnet eller skolungdomen har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller med 
närstående vuxna. 

Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå barnet ekonomiskt bör dock vara en 
åtgärd som endast bör användas i undantagsfall. Beslut om bistånd i sådana fall fattas av 
Sociala myndighetsnämnden. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Vid undantag från regeln kring vårdnadshavares underhållsskyldighet, se aktuella 
rutiner. 
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5.2 Studerande 
Skolan har uppföljningsansvar för de ungdomar som avslutat årskurs 9 men inte fortsätter 
på gymnasiet. Ansvaret kvarstår till dess de fyller 20 år. Målet ska vara att skapa 
förutsättningar för att få gymnasial behörighet eller kompetens. Detta kan ske genom 
individuellt program där studier och praktik ingår. Studiebidrag utgår per månad och 
vårdnadshavarna är försörjningsskyldiga. 
Bistånd enligt fastställda riktlinjer och normer kan utgå till ungdomar och vuxna som 
behöver det för att kunna fullfölja grundskolan och gymnasieförberedande utbildning. 
Studerande i gymnasieskolan (även över 18 år) som bor hos föräldrarna räknas in i 
familjen vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd. 
Huvudregeln, när det gäller vuxenstuderande, är att de ska kunna försörja sig genom de 
stödformer som finns inom studiemedelssystemet. Från den regeln måste emellertid 
undantag kunna göras i vissa situationer t ex: 

 sökande med partiella studiehinder p.g.a. sjukdom och handikapp 
 rehabiliterande åtgärder i förebyggande syfte. 

 
Om den studerande saknar arbete men har varit aktivt arbetssökande inför sommaren och 
är arbetssökande under sommarlovet eller väntar på att lönen ska betalas ut, kan bistånd 
utgå (ev. som förskott på lön). Rätt till bistånd kan inte utgå så länge föräldrarnas 
underhållsskyldighet föreligger. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Informera studerande ungdomar om möjligheten att söka extra tillägg till 
studiebidrag. 

 Studerande ska ansöka om både bidrags- och lånedelen av studiemedel senast 
höstterminen de fyller 20 år. Detta gäller även ungdomar i familjer med 
ekonomiskt bistånd. Undantag görs om Sociala myndighetsnämnden beslutat 
annat.  

5.3 Personer utan sjukförsäkringsförmån 
Försäkringskassan beslutar om en person är berättigad till någon sjukförsäkringsförmån. 
Om den sökande får avslag på ansökan hos Försäkringskassan men kan styrka nedsatt 
arbetsförmåga med läkarintyg är det inte aktuellt för Arbetsförmedlingen att arbeta med 
dem och de har inte rätt till A-kassa. 
En sjukskriven klient, som inte längre har rätt till sjukförsäkringsförmån, ska överklaga 
Försäkringskassans beslut om vi bedömer att vederbörande saknar arbetsförmåga. Om 
bedömningen är att det finns en arbetsförmåga ska vederbörande stå till arbetsmarkna-
dens förfogande och rätten till ekonomiskt bistånd bedöms på vanligt sätt. 
ATT TÄNKA PÅ 

 Vid oklarheter om nivå på arbetsförmåga – använd blanketten ”Fråga från 
socialtjänsten till läkare om arbetsförmåga”. 
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6 Inkomster som verkar reducerande på ekonomiskt bistånd 

6.1 Arbetsinkomst 
I regel beaktas hela arbetsinkomsten vid prövningen av ekonomiskt bistånd. Avdrag för 
förskott på lön eller förmåner, exempelvis kostnad för lunch, ska inte täckas av för-
sörjningsstöd. Undantag kan göras i de fall utredningen visar att förskottet tagits på grund 
av omständigheter som normalt skulle beaktats vid prövning av rätten till ekonomiskt 
bistånd. 
Den sökande har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, om denne inte efter förmåga 
försöker bidra till sin försörjning. Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete. I 
skyldigheten att söka arbete inbegrips också de åtgärder i övrigt som samhället ställer till 
förfogande för arbetslösa. 
Att avstå från att söka arbete eller att ta anvisat arbete p.g.a. egen önskan att vårda sina 
barn, ger inte rätt till bistånd. 

6.2 Jobbstimulans 
Jobbstimulans är utformad som särskild beräkningsregel som innebär att 25 % av 
nettoinkomst av anställning under vissa förhållanden inte ska beaktas vid prövningen av 
ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen gäller alla som har fått ekonomiskt bistånd i form 
av försörjningsstöd minst sex månader i följd och som får arbete och arbetsinkomst eller 
ökar sin arbetsinkomst. Det finns inget krav på att den enskilde har fått försörjningsstödet 
från samma kommun under sexmånadersperioden. 
När en enskild uppger arbetsinkomster behöver socialnämnden kontrollera om den 
enskilde är berättigad till jobbstimulansen. Det innebär kontroll av om den enskilde fram 
till den tidpunkten har fått försörjningsstöd sex månader i följd i den egna kommunen 
och/eller i en tidigare kommun. Ett avslag för en månad avbryter kvalificeringsperioden 
och en ny kvalificeringsperiod på sex månader ska påbörjas. Om avslaget överklagas och 
domstolen bedömer att den enskilde hade rätt till bistånd kan socialnämnden behöva 
justera beräkningarna. Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller i 
24 månader. Tiden ska vara sammanhängande. Även om den enskilde är självförsörjande 
under någon del av tvåårsperioden löper tiden för jobbstimulansen på under den påbörjade 
tvåårsperioden. 

6.3 Arbetslöshetsersättning 
Fråga om försörjning för arbetslösa ska i första hand lösas genom arbetslöshetsersättning. 
Innan bistånd beviljas den sökande ska denne kunna styrka att den är inskriven hos 
Arbetsförmedlingen, är aktivt arbetssökande och har sökt arbetslöshetsersättning. 
Ekonomiskt bistånd kan inte beviljas förrän efter att karensdagar förflutit efter det att den 
arbetslöse: 

• Frivilligt och utan anledning lämnat sitt arbete 
• Skilts från sitt arbete p.g.a. otillbörligt uppförande 
• Avvisat lämpligt arbete eller på annat sätt uppenbarligen vållat att anställningen 

inte kunnat komma till stånd. 
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6.4 Bidrag från Försäkringskassan 
Bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd ska räknas som inkomst då 
normberäkningen görs. 

6.5 Egna tillgångar 
Den som har realiserbara tillgångar i form av kontanter, sparade medel, fonder eller andra 
tillgångar som lätt kan realiseras och som ger den sökande medel till sin försörjning har 
inte rätt till ekonomiskt bistånd. 
När det finns tillgångar framgår det av slutskattesedeln att den enskilde haft inkomst av 
kapital. Vilken typ av tillgångar och värdet av dem syns dels på den förtryckta 
deklarationsblanketten, dels på specifikationen till preliminär deklaration. Någon av 
dessa ska uppvisas vid nybesök. 
För att utreda eventuella tillgångar i utlandet ska den enskilde ta med relevanta underlag 
till nybesök.  
Innehav av bil bör inte vara ett hinder om den enskilde måste ha bil: 

• i sitt arbete 
• för att kunna ta sig till och från sin dagliga sysselsättning, t ex därför att 

allmänna kommunikationsmedel inte har en rimlig turtäthet eller ligger minst 3 
kilometer från bostaden 

• för att skjutsa barnet eller barnen till förskoleverksamhet 
• av medicinska eller sociala skäl, t ex för att ett barn ska kunna umgås med sin 

förälder. 
Sociala myndighetsnämnden bör i vissa fall kunna aktualisera byte till en billigare bil, om 
bilens värde är högre än ett prisbasbelopp. 
Andra realiserbara tillgångar: 

• Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande 
månader eller om det finns andra särskilda skäl, bör även möjligheten att 
realisera andra tillgångar påverka nämndens bedömning av rätten till bistånd. En 
tillgång bör dock endast kunna påverka rätten till bistånd, om den har ett 
betydande värde och om överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Det 
kan t ex handla om försäljning av en fastighet, värdefull konst eller antikviteter 
som inte kan hänföras till kategorin bruksföremål. Sådana kapitalvaror som 
vanligtvis finns i ett hem, t.ex. TV, dvd, musikanläggning och dator, bör i regel 
inte påverka rätten till ekonomiskt bistånd, om varornas värde är skäligt. Vid en 
försäljning bör den enskilde kunna använda intäkten till att betala eventuella lån 
som är knutna till det som sålts, utan att det påverkar rätten till ekonomiskt 
bistånd. 

• Barn ska ha rätt att ha sparade medel med högst 15 % av prisbasbeloppet. Har 
barnet andra medel exempelvis genom arv eller andra gåvor bör barnet klara sin 
egen försörjning. Undantag är dock bankmedel som p.g.a. villkor i testamente 
eller gåvobrev inte går att disponera. 

6.6 Ersättning till familjehem 
Arvodesdelen av ersättningen räknas som inkomst vid bedömningen av rätten till bistånd. 
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6.7 Föräldrapenning 
Föräldrapenning räknas som inkomst. Vid bedömning av rätten till bistånd ska hänsyn tas 
till möjligheten att utnyttja föräldrapenning. Föräldrapenning ska alltid utnyttjas i första 
hand med maxbelopp alla dagar i veckan. 
ATT TÄNKA PÅ 
4 kalenderveckor av garantibelopp kan sparas fram till det år då föräldrapenningen senast 
kan tas ut. 

6.8 Hyresdel för hemmaboende vuxet barn 
Hyresbidrag från hemmaboende vuxet barn med egen arbetsinkomst räknas som inkomst 
och verkar reducerande på biståndet. Barnets hyresandel beräknas enligt Riksförsäkrings-
verkets föreskrifter (RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnad samt Riks-
försäkringsverkets allmänna råd (2001:8) om bostadsbidrag till barnfamiljer och 
ungdomar. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket som en enhet. 
Exempel: Om den biståndssökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad på fyra 
rum och kök, innebär det att han eller hon disponerar två av totalt nio enheter (fyra rum 
x 2 = 8 rum + kök = 9 enheter). Hela boendekostnaden är 6 000 kronor per månad. Den 
sökandes andel av boendekostnaden bör då beräknas genom att 6 000 divideras med 9 
och därefter multipliceras med 2, dvs. 2/9 x 6 000= 1 333 kr per månad. 
En individuell prövning av hyresandelen ska alltid göras i varje enskilt fall och barnet har 
alltid rätt att disponera en del av sin inkomst. Denna del bör normalt motsvara normen 
för biståndet under en månad. 

6.9 Pensionsförmåner 
Pensionsförmåner - även barnpension och livränta, ska räknas som inkomst vid 
bedömningen av biståndsansökan. Den som har möjlighet att utnyttja pensionsförsäkring 
för sin försörjning ska i första hand göra detta. 

6.10 Sjukpenning 
Sjukpenning, nettobelopp ska räknas som inkomst. 

6.11 Studiemedel och liknande 
Aktivitetsstöd, studiebidrag eller liknande bidrag (nettobelopp) verkar reducerande på 
biståndet. OBS! Gäller inte extratillägg till studiebidrag. 

6.12 Överskjutande skatt 
Skatteåterbäring inverkar reducerande på biståndet. 

6.13 Vårdbidrag 
Vårdbidrag för funktionshindrat barn räknas som inkomst. Med undantag för 
merkostnadsdelen ska vårdbidraget inverka reducerande på biståndet. 
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7 Inkomster som inte verkar reducerande på försörjningsstödet 

7.1 Merkostnadsersättning/omvårdnadsbidragets merkostnadsdel  
Merkostnadsersättning/omvårdnadsbidragets merkostnadsdel utgår för att täcka de 
merutgifter funktionsvariationen innebär och beräknas i förhållande till vårdbehovet. 
Ersättningen ska därför inte verka reducerande på biståndet. Beslut från 
Försäkringskassan ska uppvisas som underlag för att klargöra vad 
merkostnadsersättning/omvårdnadsbidragets merkostnadsdel avser. Bistånd beviljas inte 
för dessa kostnader. 

7.2 Fondmedel 
Bidrag från fonder eller från välgörenhetsorganisationer räknas i regel inte som inkomst. 
Den enskilde ska kunna redovisa var bidraget kommer ifrån och avsett ändamål.  

7.3 Omkostnadsersättning 
Ersättning i form av omkostnadsersättning till familjehem, kontaktperson m.fl. ska inte 
räknas som inkomst. 

7.4 Extra tillägg till studiebidrag 
Det inkomstprövade extra tillägget till studiebidrag, som utgår till ungdomar, ska inte 
räknas som inkomst för en familj. 

7.5 Hemmavarande barns inkomster 
Med hemmavarande barn menas barn och skolungdomar som bor i det hushåll för vilket 
bistånd beräknas. Barn och skolungdomar som bor växelvis hos respektive förälder eller 
bor med umgängesförälder räknas som hemmavarande hos båda föräldrarna. 
Hemmavarande skolungdom/barn kan ha en arbetsinkomst, upp till ett prisbasbelopp per 
kalenderår som inte ska räknas som inkomst vid beräkning för familjen. Det avser 
nettoinkomsten efter skatteavdrag. Om barnets arbetsinkomst överstiger ett prisbasbelopp 
minskas barnets norm med motsvarande överstigande belopp.  

7.5.1 Barns sparade medel 
Barn bör kunna ha sparade medel upp till 15 procent av prisbasbeloppet utan att det vid 
ansökningstillfället påverkar föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Om ett 
barn har tillgångar som föräldrarna inte kan förfoga över, bör det inte påverka föräldrarnas 
rätt till ekonomiskt bistånd för barnet. Detta gäller t.ex. bankmedel som står under 
överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren inte ger sitt samtycke till uttag. 

7.6 Skadestånd och försäkringsersättningar 
Skadestånd och försäkringsersättningar som kompenserar ekonomiska förluster och som 
inte utgör ersättning för inkomstförlust ska inte räknas som inkomst. 

7.7 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivån 
Inkomster som hushållet har fått tidigare än månaden före den månad som ansökan avser 
bör i regel inte påverka försörjningsstödets belopp. Undantag görs om inkomsterna varit 
mycket höga eller varit avsedda för en viss längre tidsperiod, t.ex. ett avgångsvederlag. 
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Skälet är att hushåll under dessa perioder ska ha möjlighet att tillgodose de behov som 
inte ryms inom försörjningsstödets ram, t ex inköp av möbler, husgeråd. 
Större krav på ekonomisk planering kan ställas på en person som har god kännedom om 
kommunens normer och regler än den som gör sin första ansökan eller inte har ansökt 
under de senaste 12 månaderna före nyansökan. En individuell bedömning av 
omständigheterna i det enskilda fallet ska alltid göras. 
 

8 Övrigt 

8.1 Bedrägeri 
Den som vilseleder Sociala myndighetsnämnden om sina ekonomiska eller andra 
förhållanden, och därigenom förmår nämnden att utbetala ekonomiskt bistånd, gör sig 
skyldig till bedrägeri. 
Polisanmälan enligt 6 § Bidragsbrottslagen ska ske när det finns anledning att anta att ett 
brott har begåtts. Kommunerna är skyldiga att polisanmäla samtliga fall där kommunen 
har anledning att anta att ett bidragsbrott har begåtts. I samband med en brottsanmälan får 
ingen social hänsyn vägas in eller individuell bedömning göras för att motivera att 
anmälan inte görs. Däremot måste en uppsåtsbedömning göras. Oavsett om det finns 
anledning att anta att ett brott har begåtts eller inte ska det belopp den enskilde fått 
obehörigen eller med för högt belopp återkrävas med tillämpning av bestämmelserna i 9 
kap SoL. Om det finns en brottsmisstanke får kommunen inte avstå från att göra 
polisanmälan för att personen har återbetalat det felaktigt utbetalda beloppet. 
Kommunens skyldighet att polisanmäla bortfaller dock om den enskilde lämnat riket för 
gott eller har avlidit. Se bilaga 4. 
Beslut om polisanmälan fattas av Sociala myndighetsnämnden. 

8.2 Egna företagare 
Ekonomiskt bistånd ska inte utgå för att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera 
skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Det kan trots det uppstå behov för företag-
aren att erhålla ekonomiskt bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt i avvaktan 
på att företaget avvecklas. 
I samband med att biståndsbedömningen görs ska bokföring och deklarationer uppvisas. 
Skälig tid för att utge bistånd i avvaktan på att företaget avvecklas är tre månader. 
ATT TÄNKA PÅ: 
Eventuellt begära bedömningshjälp från revisor. 

8.3 Småbarnsföräldrar och arbete 
Småbarnsföräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd har rätt att stanna hemma med sitt 
barn så länge föräldrapenning med sjukpenningbelopp utgår. Därefter ska föräldern stå 
till arbetsmarknadens förfogande för att vara biståndsberättigad. 
Förälder som ansöker om ekonomiskt bistånd och har kvar dagar med föräldrapenning 
med sjukpenningbelopp ska i första hand använda dessa för sin försörjning. Upp till fyra 
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veckors föräldrapenning, i form av garantibelopp, kan få sparas av föräldern utan att 
försörjningsstödet reduceras. 
Sökande vars inkomster understiger riksnormen p.g.a. att de utnyttjat sin lagliga rätt till 
föräldraledighet, och ex arbetar 75 %, har inte rätt till ekonomiskt bistånd. Behovet kan 
tillgodoses genom att sökande utökar sin arbetstid. 
ATT TÄNKA PÅ: 
Föräldrapenning med sjukpenningbelopp kan motsvara samma summa som 
garantibelopp om den försäkrade inte haft tillräcklig sjukpenninggrundande inkomst. 

8.4 Underhållsskyldighet mellan makar och sambo 
Personer som bor i ett hushåll får i första hand också anses disponera inkomster och 
utgifter tillsammans. De som bor tillsammans beräknas leva billigare än två personer med 
skilda hushåll. 
Därför är riksnormen beräknad utifrån att makar och sammanboende inte behöver lika 
stora bidrag tillsammans som två ensamstående. De som lever tillsammans som makar 
eller under äktenskapsliknande former har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för varandra. 
Gifta makar – ej sammanboende  
Makar och registrerade partners är ömsesidigt underhållsskyldiga oavsett om de lever 
ihop eller inte. Om en av dem ansöker om ekonomiskt bistånd ska i första hand 
makarnas ömsesidiga försörjningsansvar gälla.  
Den gemensamma inkomsten ska ligga till grund för bedömningen om rätt till 
ekonomiskt bistånd.  
Om en allvarlig konflikt mellan makarna medför att den ene parten vägrar att bidra till 
den andres försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan hänsyn till gemensamma 
inkomster i avvaktan på att frågan prövas. 
Gifta makar – med betänketid efter skilsmässoansökan 
Makars underhållsskyldighet gäller även under betänketiden, oavsett om de då bor 
tillsammans eller inte. Om en allvarlig konflikt mellan makarna medför att den ene 
parten vägrar att bidra till den andres försörjning kan ekonomiskt bistånd beviljas utan 
hänsyn till gemensamma inkomster i avvaktan på att frågan prövas rättsligt.  
 
Gifta makar – ena maken bosatt utomlands  
Den ömsesidiga underhållsskyldigheten gäller också när den sökande är gift med person 
som fortfarande är bosatt utomlands. Båda makarnas ekonomiska situation ska därför 
utredas vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Om nödvändiga handlingar inte lämnas 
kan avslag ges på ansökan om försörjningsstöd. För att undvika att nödsituation uppstår 
kan ekonomiskt bistånd enligt reducerad norm beviljas.  
Om det är uppenbart att den ena parten inte kan bidra till den andres försörjning t ex 
vistas i flyktingläger så kan ansökan bifallas.  

8.5 Utländska medborgare 
En utländsk medborgare, med undantag från vissa EU-medborgare och deras anhöriga, 
får inte uppehålla sig i Sverige mer än tre månader från inresan utan att ha 
uppehållstillstånd. Om en svensk medborgare gifter sig med en medborgare från annat 
EU-land eller annat utomnordiskt land, ska denne ha sökt och beviljats uppehållstillstånd 
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i Sverige innan inresa i landet. Detta krävs dock inte om medborgaren från annat EU-land 
själv uppfyller kriterierna för att ha uppehållsrätt genom t.ex. en anställning i Sverige. 

8.5.1 Med uppehållstillstånd 
Utländska medborgare med uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och som vistas här 
har samma rätt till bistånd som svenska medborgare. Utländsk medborgare som söker 
ekonomiskt bistånd ska alltid kunna uppvisa gällande beslut om uppehålls- och 
arbetstillstånd. Uppehållstillståndet har beviljats under förutsättningen att försörjningen 
är tryggad under vistelsen i landet. 

8.5.2 Utan uppehållstillstånd 
Utländska medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, t.ex. turister, affärsresande och 
säsongsarbetare ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets 
ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en nödsituation 
och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte kan tillgodoses 
på annat sätt. Det yttersta ansvaret skulle i det enskilda fallet kunna ge den enskilde 
matpengar samt en biljett hem. Efter tre månaders vistelse i Sverige inträder kravet på 
uppehållstillstånd. Socialnämnden bör uppmana personen att ta kontakt med 
Migrationsverket för att ansöka om ett uppehållstillstånd. Ansöker personen inte om 
uppehållstillstånd kan det möjligen bli aktuellt med bistånd i avvaktan på avvisning eller 
utvisning. 

8.5.3 Asylsökande 
Asylsökande ska alltid hänvisas till Migrationsverket som beviljar bistånd i form av 
dagersättning enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller oavsett 
om den asylsökande vistas på förläggning eller hos släkting i kommunen. Under den tid 
det tar att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning har en asylsökande rätt att få 
fortsatt bistånd enligt LMA vilket kan innebära rätt till dagersättning och kostnad för 
boendet. Rätten till bistånd upphör först när asylsökande lämnar landet enligt 11 § punkt 
2 LMA. 

8.5.4 EU-medborgare 
Allmän orientering 
För en EU-medborgare gäller särskilda regler som innebär att kravet på 
uppehållstillstånd enligt utlänningslagen inte gäller för dem under vissa förutsättningar. 
Bestämmelser om uppehållsrätt, som reglerar EU-medborgares rätt att vistas i landet, 
finns i utlänningslagen och utlänningsförordningen. Reglerna om uppehållsrätt omfattar 
även medborgare från EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein. Reglerna om 
uppehållsrätt omfattar i vissa avseenden också medborgare från Schweiz. EU-
medborgare kan vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader.  
 
Uppehållsrätt 
Reglerna om uppehållsrätt är endast tillämpliga på EU-medborgare som reser till eller 
uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i och därigenom 
utnyttjar den fria rörligheten. Uppehållsrätt grundas inte på något formellt 
myndighetsbeslut utan uppehållsrätten inträder när de i lagen uppställda villkoren för 
olika kategorier av EU-medborgare är uppfyllda. Omvänt har en person inte 
uppehållsrätt om villkoren inte är uppfyllda. Med uppehållsrätt avses en rätt för EU-
medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan 
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uppehållstillstånd under vissa förutsättningar. Den som uppfyller kraven för 
uppehållsrätt och därmed har rätt att vistas i Sverige längre än tre månader har även rätt 
till likabehandling. Det innebär samma rättigheter och skyldigheter som övriga svenska 
medborgare och socialtjänstlagen ska tillämpas fullt ut.  
EU-medborgaren har uppehållsrätt om hen:  
- är arbetstagare eller egen företagare i Sverige  
- har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en 
anställning  
- är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en 
försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars 
försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna 
som gäller i Sverige, eller  
- har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en 
heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.  
 
Med familjemedlem avses make/maka eller sambo. Med familjemedlem avses vidare 
släkting i rakt nedstigande led till EU-medborgare eller till hans eller hennes make eller 
sambo, om släktingen är under 21 år eller är beroende av dem för sin försörjning. 
Slutligen avses även släkting i rakt uppstigande led till EU- medborgare eller till hans 
eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av dem för sin försörjning. 
En registrerad partner jämställs med make. Det skall noteras att familjemedlemmar inte 
behöver vara EU-medborgare för att ha uppehållsrätt.  
En EU-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år och 
under denna tid haft uppehållsrätt kan ansöka om permanent uppehållsrätt hos 
Migrationsverket.  
Personer som flyttar från ett annat land till Sverige och planerar att bo här i mer än ett år 
bör normalt vara folkbokförd här. Skatteverket ansvarar för folkbokföring. För att en 
EU-medborgare ska kunna bli folkbokförd ska denne kunna antas ha uppehållsrätt i 
minst ett år. En EU-medborgare som är arbetslös kan ha uppehållsrätt, men kan inte bli 
folkbokförd på den grunden.  
 
Uppehållskort 
En EU-medborgares familjemedlem som inte är EU-medborgare (3:e-landsmedborgare) 
ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter ankomsten 
till Sverige. Ett bevis om registreringen och ett intyg om inlämnad ansökan om 
uppehållskort utfärdas omedelbart.  
 
Yrkesverksamma personer  
En EU-medborgare har uppehållsrätt om hen är arbetstagare eller egen företagare i 
Sverige. För att betraktas som arbetstagare ska arbetet utföras åt någon annan, personen 
ska vara under dennes arbetsledning och arbetet ska ske mot ersättning. Arbetet som 
utförs ska anses vara sådant som normalt hör hemma på arbetsmarknaden och i den 
omfattningen att det inte är marginellt och sidoordnat. Svartarbete ger inte uppehållsrätt.  
Om arbetstagaren drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller 
olycksfall behåller personen sin ställning som arbetstagare och sin uppehållsrätt under 
tiden som hen inte kan arbeta.  
En EU-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare behåller sin uppehållsrätt 
om hen blir ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och har anmält sig som 
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. En EU- medborgare som fullgjort en 
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tidsbegränsad anställning som varit kortare än ett år eller blir ofrivilligt arbetslös inom 
de första tolv månaderna av en anställning behåller sin uppehållsrätt under sex månader.  
 
Om den enskilde själv väljer att avsluta sin anställning behåller denne inte sin ställning 
som arbetstagare. För att ha uppehållsrätt måste denne istället uppfylla de kriterier som 
gäller för arbetssökande.  
Uppehållsrätten förutsätter att en arbetstagare kan visa intyg om anställning eller 
liknande. En EU-medborgare med uppehållsrätt som arbetstagare har samma rätt till 
ekonomiskt bistånd som svenska medborgare. För rätt till bistånd krävs det självklart att 
övriga krav enligt 4 kap 1 § SoL är uppfyllda.  
 
Arbetssökande 
En EU-medborgare har vidare uppehållsrätt om hen är arbetssökande i Sverige med 
verklig möjlighet att få anställning. EU-domstolen har fastslagit att sex månader 
normalt sett är en tillräcklig tid för att den arbetssökande ska ha en verklig möjlighet att 
hitta ett arbete, men att det under vissa omständigheter kan röra sig om längre tid. Det 
finns ingen absolut tidsgräns för hur länge en EU-medborgare kan betraktas som 
arbetssökande. Avgörande är om den arbetssökande verkligen söker arbete och om det 
finns en verklig möjlighet att få en anställning. Det måste avgöras från fall till fall.  
Vistelsebegreppet och socialtjänstens regler om kommunens yttersta ansvar samt den 
enskildes rätt till bistånd innebär att en individuell prövning måste göras om bistånd 
skall utgå och i vilken omfattning. En arbetssökande EU-medborgare har i regel inte rätt 
till försörjningsstöd. En individuell bedömning måste dock alltid göras i det enskilda 
fallet, där hänsyn bl.a. skall tas till vistelsetidens längd och avsikten med vistelsen.  
För personer med rätt till arbetslöshetsersättning enligt hemlandets regler finns 
möjlighet att under tre månader ta med sig denna ersättning till det land där man 
tillfälligt vistas. Kommunen måste från fall till fall bedöma om, och i så fall, i vilken 
omfattning bistånd skall utges.  
 
Icke yrkesverksamma personer  
Vidare har vissa studerande och personer, till exempel pensionärer, som har tillgångar 
för sin och sina familjemedlemmars försörjning och en heltäckande sjukförsäkring 
uppehållsrätt. En EU-medborgare, som lagligen vistas i Sverige vid 
biståndsbedömningen, ska i princip behandlas på samma sätt som en svensk 
medborgare under samma förutsättningar. Kommunen måste från fall till fall bedöma 
om, och i så fall i vilken omfattning, bistånd skall utges.  
 
Tillfällig vistelse 
EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, till exempel, som turister eller 
affärsresande och som inte har något arbete i Sverige och inte heller har för avsikt att 
arbeta i Sverige, ska vid ekonomiska problem i första hand hänvisas till det egna landets 
ambassad eller konsulat. I princip föreligger rätt till ekonomiskt bistånd i en 
nödsituation och kommunen är skyldig att pröva biståndsbehovet i de fall behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt.  
Det skall noteras att en EU-medborgare som uppfyller kriterierna för uppehållsrätt 
enbart kan bli aktuella för avvisning i särskilda situationer. EU-medborgare som inte är 
arbetstagare, egenföretagare, arbetssökande och deras familjemedlemmar får dock 
avvisas till exempel om de under vistelsen i Sverige utgör en belastning för 
biståndssystemet enligt socialtjänstlagen.  
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8.6 Värnpliktiga och deras familjer 
Familjebidrag utgår i de flesta fall till denna grupp. Ekonomiskt bistånd ska i regel inte 
behöva utgå. 
ATT TÄNKA PÅ: 
När den värnpliktige fullgjort sin tid erhålls ett utryckningsbidrag. 
 

9 Avsteg från riktlinjer 
Riktlinjer för prövning av ekonomiskt bistånd är av generell karaktär och kan därför inte 
täcka in alla de situationer som kan uppstå. Olika skäl kan föreligga för att avsteg från de 
generella riktlinjerna kan behöva göras. Exempel på sådana skäl kan vara hinder (i 
synnerhet psykosociala) att kunna se och ta konsekvenserna av sitt handlande eller hinder 
att stå till arbetsmarknadens förfogande i full utsträckning, vilket normalt krävs. 
Lika lite som det går att få generella riktlinjer att täcka alla situationer, är det möjligt att 
ange alla där avsteg kan göras. I många fall är det en bedömningsfråga om och i så fall 
hur avsteg ska göras. 
Rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL kan ibland föreligga till insatser av så speciell eller 
sällan förekommande natur, att riktlinjerna inte räcker till. 
I avvaktan på utredning och i akuta nödsituationer där någon riskerar att bli utan mat kan 
reducerad norm beviljas under tidsbegränsad period. 
Det ska alltid göras en individuell bedömning och särskild hänsyn ska tas till barns bästa 
samt hänsyn till personer som utsätts för våld eller andra övergrepp. 

9.1 Personer med arbetshinder 
Det bör vara möjligt att i vissa fall acceptera att man inte står till arbetsmarknadens 
förfogande och kan uppbära försörjningsstöd utan motkrav. Det är möjligt att uppbära 
försörjningsstöd utan motkrav där möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden är 
uttömda. (Sociala myndighetsnämndens beslut 071213) 
Socialtjänsten kan inte ställa krav på att en person med allvarligt missbruksproblem eller 
psykisk ohälsa ska följa en viss behandlingsplan för att vara biståndsberättigad. Däremot 
kan det ställas krav på att personer som visserligen har pågående missbruk, men som inte 
visar att de av medicinska skäl saknar arbetsförmåga, deltar i arbetssökarverksamhet som 
förutsättning för rätt till ekonomiskt bistånd. Bestämmelsen i 4 kap. 4 § SoL ska inte 
tillämpas i de fall den enskildes problem är av mer personlig natur, såsom allvarliga 
missbruksproblem eller beteendemässiga störningar. 
Krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt 4 kap 4 § SoL kan tillämpas på 
personer med lindrigare missbruksproblem eller psykisk ohälsa men ska inte ersätta vård 
och behandling för missbruk. Däremot kan deltagandet vara förebyggande eller utgöra 
komplement till andra insatser mot missbruket. De krav som ställs ska vara relevanta och 
sakligt grundande på behov av kompetensutveckling. Kravet på deltagande i en viss 
praktik eller arbetsträning ska alltid föregås av ett övervägande av om den enskildes 
medverkan är lämplig. 
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Liksom vad gäller personer med lindriga missbruksproblem kan socialtjänsten ställa krav 
på personer med lindrigare psykiska problem på deltagande i praktik eller arbetsträning 
enligt 4 kap 4 § SoL. Detta ska inte ersätta vård och behandling men insatserna kan vara 
ett komplement eller ett led i rehabilitering. De krav som ställs ska vara relevanta och 
saklig grundade på behov av kompetensutveckling. 
När det gäller personer med påvisbart pågående missbruk kan försörjningsstödet 
reduceras under en begränsad period, om det är uppenbart att biståndet inte används till 
avsett ändamål. 
 

10 BILAGA 1 

10.1 Hantering av personer med skyddade personuppgifter 
Se även ”Riktlinjer för hantering av personer med skyddade personuppgifter” utgiven av 
Regionkansliets säkerhetsstrategiska avdelning (dnr: RSK 265-2003). 
Uppgifter om personer i folkbokföringen är i regel offentliga, men en person som är utsatt 
för hot kan få sina personuppgifter skyddade. Skatteverket för då in en spärrmarkering i 
det lokala folkbokföringsregistret. Markeringen ska ge en varningssignal om att uppgifter 
om personen inte får lämnas ut utan en noggrann sekretessprövning. 
Beslut om sekretess i folkbokföringen fattas av Skatteverket och det heter då sekretess-
markering. Läs mer om skydd av personuppgifter på Skatteverkets hemsida, avsnitt 
folkbokföring. 
Det finns tre sekretessnivåer i folkbokföringen: 

Sekretessmarkering 
Sekretessmarkering är den vanligaste typen av skydd och föreligger om det av någon 
särskild anledning kan antas att en person, eller någon denne närstående, kan lida skada 
eller men om uppgifter om personen lämnas ut. Det är skattekontoret som efter ansökan 
från personen bedömer om hon ska skyddas i folkbokföringsregistret. Markeringen 
omfattar alla uppgifter om en person. Omprövning av sekretessmarkeringen sker i regel 
varje år. Skattekontorets adress anges som en särskild postadress. Eftersom det är 
skattekontorets adress som aviseras kommer all post att gå till skattekontoret vars chef 
har den faktiska adressen och kan vidarebefordra posten. 

Kvarskrivning 
Ett annat sätt att skydda personuppgifter i folkbokföringen är att genom beslut om 
kvarskrivning medge en person vid flytt att vara folkbokförd på den gamla 
folkbokföringsorten i högst tre år. Fördelen med kvarskrivning är att den verkliga 
bostadsorten inte framgår av folkbokföringsregistret och därmed inte heller sprids till 
aviseringsmottagarna. Den gamla adressen tas bort och personen registreras som "på 
församlingen skriven". Skattekontorets adress anges som en särskild postadress. 

Fingerande personuppgifter (d.v.s. ny identitet) 
Vid särskilt allvarliga hot kan en person medges att använda annan identitet. Beslut om 
detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen. I 
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folkbokföringen avregistreras den gamla identiteten som obefintlig. Den nya identiteten 
inregistreras på ett sådant sätt att det inte framgår att det rör sig om fingerade 
personuppgifter. Kopplingen mellan identiteterna finns endast hos Rikspolisstyrelsen. 

10.2 Socialtjänstens arbete 

Vilken kommun? 
Enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är således 
vistelsekommunen, den kommun där den enskilde har "sitt egentliga bo och hemvist" som 
har ansvaret. Det utesluter inte att en eller flera andra kommuner kan ha befogenhet att 
ge bistånd. Det finns alltså möjlighet för kommunerna att komma överens om vem som 
är lämpligast att ge bistånd i det enskilda fallet. Personer eller familjer med skyddade 
personuppgifter befinner sig i en särskilt utsatt situation som socialtjänsten har att ta 
hänsyn till i sin bedömning och handläggning. Det är t.ex. inte acceptabelt att 
handläggningen försenas av att kommuner inte kan komma överens om vem som ska ge 
bistånd när en person bor i skyddat boende, flyttar ofta eller har synpunkter på säkerheten 
kring handläggningen av sitt ärende. Det finns regler som styr när folk-
bokföringskommunen har ansvaret för ett ärende som ska aktualiseras inom socialtjänsten, 
se 16 kap 2 § SoL. För en bostadslös person med sekretessmarkering kan uppgifter om 
folkbokföringskommun inte hittas av handläggaren. Den enskilde kan då själv kontakta 
skattekontoret och begära ut uppgift om sin egentliga folkbokföringskommun och 
inlämna denna uppgift till handläggaren. 

Vid besök 
Vanligtvis hämtas besökare i väntrummet. Personalen ska tillsammans med klienten 
komma överens om hur klienten ska ropas upp i väntrummet. För att undvika att en person 
som har skyddade personuppgifter röjs genom att namnet ”ropas upp” kan istället 
handläggaren fråga vem som har tid till handläggaren. Vid nybesök eller akutbesök av 
tidigare inte kända klienter ska identitetskontroll alltid göras genom att giltig legitimation 
uppvisas. Vid första besöket är det lämpligt att tillsammans med den enskilde gå igenom 
var säkerhetsriskerna finns och vilka rutiner som ska gälla i den fortsatta kontakten. 

Akter 
När en ny personakt läggs upp ska det av försättsbladet tydligt framgå att hushållet har 
sekretessmarkering. Markering bör även finnas på utsidan samtliga akter som finns i 
hushållet. På akten markeras det tydligt att personen har sekretessmarkering i KIR. Detta 
gäller såväl ärenden som varit aktuella tidigare som ärenden som aktualiseras för första 
gången. 

Samverkan/uppgiftslämnande 
I Offentlighets- och sekretesslagen regleras i vilken mån uppgifter får, kan eller ska 
lämnas ut till samarbetspartners och andra myndigheter. Detta ska alltid vara det som 
handläggaren utgår från när frågan om uppgiftslämnande prövas. För en klient med någon 
form av skyddade personuppgifter, finns det skäl att vara extra försiktig vid prövningen 
om vilka uppgifter som ska lämnas ut. Detta gäller också vid samverkan med andra 
myndigheter. En bedömning måste alltid göras där eventuella risker för klienten belyses, 
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detta även om lagstiftningen eller ett påskrivet samtycke medger att uppgiften får lämnas 
ut. En säkerhetsåtgärd kan t.ex. vara att alltid motringa till andra myndigheter. Vid 
utlämnande av handlingar i ett ärende med sekretessmarkering bör alltid en extra kontroll 
göras så att inga ”skyddade uppgifter” av misstag kommit med. Ett exempel på detta är 
när en vårdnadshavare har sekretessmarkering eller kvarskrivning och det ska göras en 
vårdnads-, boende- eller umgängesutredning. 

Dokumentation 
Huvudregeln för personer med skyddade personuppgifter är att våra IT-system endast 
visar personnummer tillsammans med adressen till skattekontoret för förmedling-
suppdrag. Övriga fält ska vara spärrade för inmatning av information. 
Den som söker på ett personnummer i Västfolket (regionens befolkningsregister) för en 
person med sekretesskydd, får ett svar att uppgifter saknas och att adress anges till 
Skatteverket. Det här gäller både för den som har sekretessmarkering och kvarskrivning. 
De skyddade uppgifterna finns visserligen i Västfolket, men kan inte ses. 
Ingen information om personens namn, adressuppgifter, telefonnummer eller e- 
postadress får föras över till våra IT-system, även om uppgifter finns i inkomna dokument 
eller tidigare pappersjournaler. Detta gäller samtliga personer i hushållet. 
Det kan vara på sin plats att i ärenden som har skyddade personuppgifter, avseende 
kvinnofrid eller hedersrelaterad problematik noga överväga hur dokumentation sker i 
aktanteckningar, utredningar mm. Uppgifter som på något sätt kan röja klienten och inte 
bedöms vara av väsentlig art för ärendets handläggning kan utelämnas och då föras 
manuellt på separat handling i fysisk akt. Ett exempel på en sådan situation är vistelse-
adress eller vistelsekommun vid skyddat boende. Om det bedöms finnas skäl att i en 
utredning/beslutsunderlag/handling som t ex. ska föredras på Sociala myndighets-
nämnden avidentifiera vem utredningen gäller finns det inga lagliga hinder att göra det. 
Klienten kan då omnämnas som NN eller liknande. Ett ärende kan dock inte avidentifieras 
i diariet, dvs. i socialregistret. Dokumentationen av ett beslut ska dock innehålla uppgifter 
om: 

1. vem eller vilka personer beslutet avser, 
2. vad som har beslutats, 
3. när (år, månad, dag) beslutet har fattats, och 
4. den nämnd som har fattat beslutet. 

Om det gäller ett slutligt beslut, ska det av dokumentationen också framgå vilket lagrum 
som ligger till grund för beslutet. Om beslutet har fattats på delegation av nämnden, ska 
dokumentationen dessutom innehålla uppgifter om namn och befattning eller titel på den 
som har fattat beslutet. (SOSFS 2006:5, 5 kap 4 §) 

Post/malning 
När post ska skickas till en person som har skyddade personuppgifter ger Skatteverket 
service till de som vill nå en skyddad person genom att vidarebefordra postförsändelser 
till denne. Post till klienter med skyddade personuppgifter skickas i ett kuvert märkt med 
personnumret, detta kuvert läggs i ett ytterligare kuvert och skickas till: 
Förmedlingsuppdrag 
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Skattekontor 2 Göteborg 
Box 2820 
403 20 Göteborg 
Ev. frågor besvaras av Skatteverkets sekretesshandläggare på tel. 031-743 54 30. 
Malning av ”arbetsmaterial”, minnesanteckningar etc. bör göras av handläggaren för att 
minimera risken att skyddsvärda uppgifter röjs. 
All pappersbaserad dokumentation ska förvaras i låst aktskåp, dit endast ett begränsat 
antal personer har tillträde. 
 

11 BILAGA 2 

11.1 Handläggning av bidragsbrott/bedrägeri 

Vad säger lagen? 
Bidragsbrottslagen trädde i kraft den 1 augusti 2007 och innebär kortfattat att den som 
lämnar en oriktig uppgift och genom detta orsakar fara för att en ekonomisk förmån 
felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp kan dömas för bidragsbrott. 
Detsamma gäller den som underlåter att anmäla ändrade förhållanden när sådan 
skyldighet följer av lag eller förordning. Det finns ett ringa brott samt ett grovt brott. 
Grovt oaktsamma beteenden är straffbara som vårdslöst bidragsbrott. Om gärningen är 
mindre allvarlig döms inte till ansvar. 
I lagen finns vidare en bestämmelse om straffrihet vid frivillig rättelse som sker före 
utbetalningen. För straffansvar ska samtliga objektiva brottsförutsättningar täckas av 
uppsåt. Det innebär att såväl en oriktig uppgift alternativt en åsidosatt anmälnings-
skyldighet liksom faran för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut 
med ett för högt belopp måste vara täckt av uppsåt. 
Myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor är skyldiga att göra en anmälan till polis 
eller åklagare om de misstänker att brott enligt lagen har begåtts. Vid bedömningen av 
om en anmälan ska göras bör myndigheten, kommunen eller arbetslöshetskassan göra en 
preliminär bedömning av om det föreligger uppsåt (bidragsbrott) eller om det har skett av 
grov oaktsamhet (vårdslöst bidragsbrott). En anmälan bör ske ”när det finns en 
välgrundad anledning att anta att brott har begåtts”. Någon bedömning av om den 
bevisning som finns är tillräcklig för lagföring ska däremot inte göras av den anmälande 
myndigheten, kommunen eller arbetslöshetskassan. 
(utdrag från http://www.aklagare.se/PageFiles/3820/2007-21%20Bidragsbrottslagen) 

Socialtjänstens handläggning 
Anledningar till att felaktigheter uppstår: 

• Uppsåtligt brott/bedrägeri från den sökande 
• Sökanden har inte förstått 
• Interna fel eller brister i kunskap och kontroll hos personalen 

Vid misstanke om brott ska ansvarig socialsekreterare på Stöd och försörjningsenheten 
göra en utredning om detta. Av utredningen ska det klart framgå vad för uppgifter den 
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sökande har lämnat felaktigt eller inte lämnat alls. Det ska även framgå hur mycket 
ekonomiskt bistånd som utbetalats felaktigt. 
Utifrån denna utredning ska socialsekreteraren ta ställning till om den sökande har varit 
medveten om/borde ha varit medveten om att lämnade uppgifter var felaktiga eller om 
uppgifterna helt har utelämnats. Om det av utredningen framkommer att sökanden inte 
har förstått eller att det föreligger interna fel eller brister, beslutar enhetschef om att inte 
gå vidare med en polisanmälan. 
Vid polisanmälan ska ärendet behandlas av Sociala myndighetsnämnden. Sociala 
myndighetsnämnden beslutar om att överlämna ärendet till åklagare för bedömning. 
Kom ihåg! Båda sökanden ska polisanmälas för misstänkt brott/bedrägeri då det är fråga 
om gifta eller sambopar. 

Polisanmälan 
Av anmälan gällande misstänkt bidragsbrott avseende försörjningsstöd ska följande 
framkomma: 

• Personuppgifter om vem/vilka anmälan avser 
• Brottsrekvisiten ska framgå, det vill säga vår preliminära bedömning av om 

bidragsbrott (uppsåtligt brott) eller vårdslöst bidragsbrott (grov oaktsamhet) 
föreligger. 

• En redogörelse för de omständigheter som grundar anmälarens uppfattning om 
de subjektiva rekvisiten (dvs. uppsåt eller grov oaktsamhet) 

• Redogörelse för vilken information vi har lämnat till den sökande om rätten till 
bistånd samt skyldighet att lämna riktiga uppgifter/anmäla ändrade förhållanden, 
och uppgift om när och hur informationen lämnades. 

• Bifoga : 
◦ Sammanträdesprotokoll 
◦ Utredningen till Sociala myndighetsnämnden 
◦ Aktuella återansökningshandlingar samt grundansökan 
◦ Aktuella beräkningar 
◦ Övrigt som kan vara av värde för utredningen 

• Kontaktuppgifter till ansvarig socialsekreterare  

Förvaltningsrätten 
För att väcka talan vid Förvaltningsrätten om återkrav enligt 9 kap 3 § Socialtjänstlagen 
ska följande framkomma: 

• Personuppgifter om vem det avser 
• Bifoga : 

◦ Sammanträdesprotokoll 
◦ Utredningen till Sociala myndighetsnämnden 
◦ Aktuella återansökninghandlingar samt grundansökan 
◦ Aktuella beräkningar 

• Övrigt som kan vara av värde för domstolens avgörande 
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12 BILAGA 3 

12.1 Riktlinjer för återkrav enligt socialtjänstlagen 

Inledning 
Huvudprincipen när det gäller bistånd enligt 4 kap.1 § SoL är att det beviljas utan 
återbetalningsskyldighet. Enligt bestämmelserna i 9 kap.1 och 2 § SoL får dock 
socialnämnden under vissa omständigheter återkräva ekonomisk hjälp som den enskilde 
har fått. En förutsättning för ekonomiskt bistånd mot återkrav är att den enskilde faktiskt 
kan betala tillbaka biståndet. 

”Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom 
att återbetala kostnaden eller del av denna kan antas bli ur stånd att klara 
sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga 
skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.” (9 kap. 3 § andra stycket 
SoL) 

Därav följer att återkrav inte kan göras mot framtida ekonomiskt bistånd eller eventuell 
framtida inkomst. Nedan följer en beskrivning av hur lagen ska tillämpas och hur 
handläggningen ska ske när det gäller återkrav enligt SoL. 

Återansökan enligt 107 kap. 5 § SFB 
Sociala myndighetsnämnden kan få ersättning från Försäkringskassan för vad nämnden 
gett i bistånd när någon beviljas en retroaktiv periodisk socialförsäkringsförmån för 
motsvarande tidsperiod. Bestämmelserna gäller t.ex. sjukersättning eller aktivitetsstöd, 
vårdbidrag, handikappersättning, bostadsbidrag och underhållsstöd. 
Den enskilde ska informeras i beslut om att biståndet är ett förskott och kommer att återsö-
kas från Försäkringskassan. 
Observera att Försäkringskassan kan betala ut förskott enligt 20 kap. 2 a § AFL. 

Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning 9 kap. 2 § SoL 
Enligt 9 kap. 2 § SoL får Sociala myndighetsnämnden kräva tillbaka bistånd som lämnats 

• som förskott på en förmån eller ersättning, 
• till den som är indragen i en arbetskonflikt 
• till den som på grund av förhållanden som han inte kunnat råda över hindrats 

från att förfoga över sina inkomster och tillgångar. Som förmån eller ersättning 
från Försäkringskassan menas ersättning som den enskilde redan har. 

Andra ersättningar eller förmåner kan vara t.ex. lön, arbetslöshetsersättning och 
studiestöd En förutsättning för återkrav är att beslutet är skriftligt och att det har delgivits 
den enskilde. 
Den enskilde ska skriva på en återbetalningsförbindelse och en återbetalningsplan innan 
utbetalning sker. En fullmakt kan även skrivas om den enskilde eller fullmaktsmottagaren 
accepterar det. 
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Återkrav om bistånd som utgått under villkor om återbetalning – 9 kap. 2 § andra 
stycket SoL 
Sociala myndighetsnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 
det finns skäl för det. Eftersom det är fråga om bistånd som den enskilde inte har rätt till 
bör det vara möjligt för honom eller henne att återbetala. Befogenhet att ge bistånd följer 
av 4 kap. 2 § SoL och möjligheten att återkräva biståndet följer av 9 kap. 2 § SoL. Det är 
viktigt att den enskilde är medveten om att biståndet ska återbetalas och att det finns en 
tydlig överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt återbetalning ska ske. 
Ansökan ska alltid prövas enligt 4 kap. 1 § SoL. Om den enskilde inte är berättigad ska 
avslag ges. Därefter kan ansökan prövas enligt 4 kap. 2 § SoL. Den enskildes 
återbetalningsförmåga ska utredas och en avbetalningsplan ska upprättas innan utbet-
alning sker. En fullmakt kan även skrivas om den enskilde eller fullmaktsmottagaren 
accepterar det. 

Talan hos Förvaltningsrätten 
Om den enskilde inte frivilligt återbetalar det ekonomiska biståndet som avses i 9 kap. 1 
och 2 §§ SoL, kan Sociala myndighetsnämnden med stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan 
om ersättning hos Förvaltningsrätten. Talan måste i så fall väckas inom tre år från det 
biståndet betalades ut. Förvaltningsrätten får inte bifalla Sociala myndighetsnämndens 
krav om den enskilde genom att återbetala inte kan klara sin försörjning eller det finns 
andra synnerliga skäl. Innan talan väcks måste därför den enskildes möjlighet att 
återbetala utredas. Om så inte är fallet kan nämnden överväga eftergift enligt 9 kap. 4 § 
SoL. Hänsyn ska även tas till om de formella reglerna vid beslutsfattandet har iakttagits. 
Nämnden avgör självständigt om den vill efterge en fordran eller inte. 

Fullmakt 
Om ekonomiskt bistånd beviljas under förutsättning att det är ett förskott på någon fordran 
som den enskilde har att vänta t ex lön bör det göras helt klart att den enskilde är skyldig 
att betala tillbaka beloppet när denna fordran utbetalas. Den enskilde kan då ge nämnden 
en fullmakt att tillgodogöra sig det väntade beloppet. Fullmakten får dock inte vara ett 
villkor för att bistånd ska beviljas. 
En fullmakt kan återkallas av den enskilde. Om det finns en fullmakt ska nämnden vid 
tiden för utbetalningen kontrollera med den enskilde att nämnden får tillgodogöra sig 
beloppet. Detta innebär att den enskilde kan kräva att beloppet utbetalas till honom eller 
henne. Sociala myndighetsnämnden måste också pröva om den enskilde kommer att klara 
sin försörjning om nämnden tillgodogör sig pengarna. 

Återkrav av bistånd som utbetalats på felaktiga grunder – 9 kap. 1 § SoL 
Enligt 9 kap. 1 § SoL får Sociala myndighetsnämnden återkräva bistånd som den enskilde 
fått felaktigt eller med för högt belopp på grund av: 

• oriktiga uppgifter, 
• underlåtenhet att lämna uppgifter 
• på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL utgetts 

obehörigen eller med för högt belopp. 
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Återbetalningsskyldigheten gäller även om den enskilde inte hade för avsikt att orsaka 
den felaktiga utbetalningen. Sociala myndighetsnämnden kan dock ta hänsyn till orsaken 
till underlåtelsen eller beteendet vid prövning av om återbetalningsskyldigheten ska 
efterges enligt 9 kap. 4 § S o L. 
Sociala myndighetsnämnden kan återkräva biståndet även om någon straffrättslig påföljd 
inte kan utdömas och påverkar eller ersätter inte nämndens beslut att göra polisanmälan. 
Sociala myndighetsnämnden får även återkräva bistånd som den enskilde borde ha insett 
att han inte hade rätt till. 
 

13 BILAGA 4 

13.1 Rutin för handläggning av förmedlingsärende 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att bistånd lämnas i form av förmedling av den 
enskildes inkomster, pension, sjukpenning eller lön. Denna form av bistånd bör användas 
i så liten skala som möjligt och ska syfta till att den enskilde så småningom kan återta 
ansvaret för sin ekonomi. Biståndet innebär ett pedagogiskt inslag för att få den enskilde 
att tänka ekonomiskt på ett annat sätt än tidigare (prioriteringsfrågor). 

Aktualisering av ärendet 
Ärendet aktualiseras genom ansökan från den enskilde, ofta i samband med genomgång 
av ekonomin vid ansökan om ekonomiskt bistånd på grund av uppkomna skulder.  

Utredning 
Utredning görs av socialsekreterare på Stöd- och försörjningsenheten. Den enskilde 
informeras om vad förmedling av egna medel innebär. Utredningen ska göras i enlighet 
med aktuell utredningsmall för ekonomisk utredning. Syftet med förmedlingen ska tydligt 
framgå. 

Beslut 
Beslut om bistånd i form av förmedling ska fattas enligt delegation och vara tidsbegränsat 
med omprövning inom ett år. 

Arbetsplan 
Ansvarig handläggare och den enskilde gör tillsammans en arbetsplan. Arbetsplanen kan 
ändras efter hand som förmedlingen pågår. 

Fullmakter 
Erforderliga fullmakter skrivs för att biståndsmottagarens inkomster ska inbetalas till 
Stenungsunds kommun. Vissa utbetalningar från Försäkringskassan kan inte utbetalas till 
någon annan än den det berör. För att dessa inkomster ska kunna utbetalas till 
förmedlingskontot, används ofta överföringsuppdrag där innehavaren av bankkontot 
(biståndsmottagaren) ger banken uppdrag att föra över inkomster till kommunens 
bankkonto. Det kan också ske genom att biståndsmottagaren själv sätter in pengarna på 
kommunens bankkonto. 
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Utbetalningar 
En överenskommelse görs vilka räkningar ska betalas via förmedlingskontot. Det kan 
gälla endast hyra och el för att trygga boendet, det kan också gälla samtliga familjens 
utgifter. Hur pengar till uppehälle ska utbetalas framgår av arbetsplanen. Varje månad 
görs en gemensam planering av den månadens inkomster och utgifter. Om pengar ska 
sättas in på bankkonto, eget eller andras, skrivs en lista över dessa konton, där 
biståndsmottagaren ger detta uppdrag till ansvarig handläggare. Aktuella räkningar 
lämnas in hos ansvarig handläggare. Dessa betalas via Procapita/Lifecare och originalet 
dateras. Receptionen har hand om attestlistor och den daterade räkningen lämnas till dem.  

Avstämning av kontot 
Regelbundet sker avstämning av kontot jämfört med transaktionerna i ekonomisystemet. 

Omprövning av biståndet 
Omprövning bör ske efter 6 månader av socionomen och biståndsmottagaren. I vissa fall, 
där man ser att den enskilde inte klarar av att förändra sin situation, bör man hjälpa 
personen att ansöka om god man. 
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Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
FVM - Framtidens Vårdinformationsmiljö  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avropa option 1 IT-stöd för informationsförsörjning mellan 
vårdgivare. 
 
Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) 
viktigaste digitaliseringssatsning. VGR har identifierat att nuvarande informationsmiljö 
(SAMSA) inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som 
finns hos invånare, vård-och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därför införs 
en ny, hållbar, modern och sammanhållen informationsmiljö. Införandet planeras till år 2022 
– 2023. 
Ett första steg i den nya informationsmiljön är avrop av VGR:s upphandlade IT-stöd.  
Västkom och GR (Göteborgsregionen) rekommenderar alla kommuner att option 1 ska 
avropas. 
 
Stenungsunds kommun har nu möjlighet att avropa option 1, IT-stöd för 
informationsförsörjning mellan vårdgivare som innebär: 
  

 Direkt informationsutbyte och med samtycke 
 Rätt information på rätt plats. Slipper, fax samt att skicka journaler. 
 Stödjer in- och utskrivningsprocessen från slutenvården. 
 Stödjer arbete med samordnad individuell planering (SIP) 
 Stödjer övergång från barnhälsovård 
 Stöd för vårdbegäran 

 
Beskrivning av ärendet 
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård initierades 2015 ett 
samarbete mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för 
Framtidens vårdinformationsmiljö. 
I mars 2017 skrev kommunerna på en fullmakt som gav VGR rätt att upphandla ett IT-stöd 
för hälso- och sjukvård för deras räkning. VGR tecknade i november 2017 avtal med Cerner 
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AB Sverige om Millennium som ska ge stöd till bland annat vårddokumentation, 
sammanhållen läkemedelsprocess, ordination och förskrivning, vårdplanering och mobilt 
arbetssätt och bättre samverkansmöjligheter mellan vårdgivare. 
 
Enligt VGR ska Millenium uppskattningsvis kunna ersätta upp emot 40 olika system och 
resterande system integreras med Millenium. I Västra Götalandsregionens avtal om 
Millennium ingår att även kommunerna kan ansluta sig i olika nivåer. Alla 49 kommuner i 
Västra Götaland har undertecknat en eller flera optioner som innebär att de kan välja att få 
tillgång till funktioner i Millennium. När det gäller Option 1 “Informationsutbyte mellan 
vårdgivare” ser VästKom inte något alternativ som stödjer vårdens övergångar (samordnad 
vårdplanering), in och utskrivning från slutenvården samt samordnad individuell planering 
(SIP). Detta innebär att alla kommuner bör besluta att denna option ska avropas för att skapa 
förutsättningar för en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- 
och sjukvård.  
 
Ett erbjudande om att avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland har skickats ut till kommunerna från Västra Götalandsregionen. Västkom inklusive 
GR rekommenderar alla kommuner att option 1 ska avropas. 
 
Avtalsperioden är tio år efter slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till 
ytterligare fyra år. 2023 ska den nya vårdinformationsmiljön och systemet Millennium vara 
infört i hela Västra Götaland.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett unikt samarbete mellan VGR och 
de 49 kommunerna i Västra Götaland. VGR är den samordnande parten i projektet och gör 
beräkningar vad den nya informationsmiljön kommer att kosta både i implementering och 
löpande driftkostnader för kommunerna. För att fördela ut kostnaderna till respektive 
kommun används antal invånare som parameter. Den ekonomiska konsekvensen för 
kommunerna är, utöver kommunstorlek, också avhängigt antal kommuner som går med i 
respektive option. För option 1 beräknas samtliga 49 kommuner ingå, i option 2 och 3 
betydligt färre. Utifrån dessa förutsättningar har ett estimat lämnats för implementeringen av 
systemet. 

Med ovanstående förutsättningar beräknas de ekonomiska konsekvenserna till följande:  

Vid införandet av informationsmiljön beräknas investeringsutgiften till 290 tkr. När systemet 
är i drift kommer kommunen årligen att betala en systemavgift per användare samt en 
supportkostnad per användare. Den årliga kostnaden estimeras till 375 tkr/år. Option 1 riktar 
sig i huvudsak till Sektor socialtjänst men även Sektor utbildning och kostnader för IT-stödet 
bör beaktas inom ram för budgetarbetet 2022-2023. 
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Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att journalöverföringar, läkemedelslista, SIP kan samverkas och 
fungera bättre med IT-stödet. IT-stödet ska stödja att information vid vårdövergångar mellan 
region och kommun ska bli säkrare, öka tillgängligheten och underlätta för personal och 
medborgare. 
  
Alternativet att säga nej och stå utanför option 1 innebär en stor osäkerhet och konsekvensen 
blir avsaknad av IT-stöd för att samverka med regionen inom området som idag hanteras i 
SAMSA. Ur ett medborgarperspektiv innebär det negativa konsekvenser.  
 
En person, äldre eller yngre med stora vårdbehov, befinner sig ofta i en situation som innebär 
att ett stort antal aktörer är inblandade runt dess vård och omsorg. Kommunens socialtjänst 
och hälso- och sjukvård är en av flera aktörer som ska arbeta i det nya IT-stödet som i 
slutändan ska förenkla och förbättra för medborgaren. IT-stödet kommer innebära ökad 
funktionalitet och bättre samverkan mellan aktörer.  
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen har bedömt att det är förenligt med en kommuns allmänna befogenheter, enligt 
2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), att kommunen gör avrop från det upphandlade avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-14 
Avrop kommunal option Stenungsunds kommun 2019-06-12 
Samverkansavtal Stenungsunds kommun 2019-06-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
Beslut skickas till 
fvm@vgregion.se 
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1 Inledning 
Detta dokument är en Underbilaga till Bilaga 12, Optioner, till Huvudavtalet som på 
Avtalsdagen ingicks mellan Kunden och Leverantören och är en integrerad del av Avtalet. 
Begrepp med inledande versal ska ha den betydelse som anges i Bilaga 1, Definitioner, 
om inte annat anges nedan.  

Genom detta avropsdokument, Avropar nedan angiven Kommun de Kommunala Optioner 
som anges nedan, på de villkor som anges i denna Underbilaga 12-02, Mall för Avrop av 
Kommunal Option. 

2 Avropande Kommun 
Nedan angiven Kommun Avropar härmed, genom undertecknande av dess behöriga 
företrädare, den/de Kommunal/a Option/er som anges i punkt 3 nedan på de villkor som 
anges i detta avropsdokument och i Avtalet i övrigt. 

Avropande Kommun: Stenungsunds kommun, organisationsnummer 212000-1298. 

Ovan angiven Kommun benämns nedan i detta dokument ”Kommunen”. 

Genom undertecknandet ingår Kommunen och Leverantören ett för båda parter bindande 
avtal, enligt vilket Leverantören förbinder sig att tillhandahålla den funktionalitet som 
omfattas av den eller de Kommunala Option/er som anges i punkt 3.1 nedan, på de villkor 
som anges i Avtalet, inklusive detta avropsdokument. 

3 Avropad Option 

3.1 Generellt 
Kommunen Avropar härmed den/de Kommunala Option/er som anges nedan: 

Kommunal Option 1 ☐ 

[Kommunen kryssar ovan i vilken eller vilka Kommunal Option/er som ska avropas och får 
naturligtvis endast välja den/de option/er som man angivit i fullmakten till VGR.] 

3.2 Implementation 
Kommunen önskar att den/de Kommunala Option/er som Avropats ska implementeras vid 
nedan angiven tidpunkt: 

Kommunal Option 1 inom Implementationsprogrammet, Västra området ☐ 

Om tidpunkten som anges ovan är inom Implementationsprogrammet, är Kommunen 
medveten om att implementationen av den Kommunala Optionen ska samordnas med 
VGR och övriga Kommuner som Avropat relevant Kommunal Option. Kommunen har 
därmed inte rätt att kräva att implementation av relevant Kommunal Option sker vid ovan 
angiven tidpunkt, om denna tidpunkt infaller under genomförandet av 
Implementationsprogrammet. Om den Överordnade Tidplanen eller den Detaljerade 
Tidplanen måste ändras på grund av att Kommunen väljer att implementera relevant 
Kommunal Option under Implementationsprogrammet, ska detta hanteras som Ändring 
enligt Ändringsprocessen. 
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3.3 Ersättning 
Kommunen ska till Leverantören betala den ersättning som anges i Bilaga 13, Pris samt 
Underbilaga 13-01, Priskalkulation för tillhandahållandet, implementeringen och rätten att 
nyttja den eller de Kommunala Optioner/na som anges i punkt 3.1 ovan. Nedan anges en 
sammanställning av denna ersättning: 

Implementationsersättning är ett estimat och förutsatt att implementationen sker inom 
Implementationsprogrammet enligt 3.2. 

Implementation efter Implementationsprogrammet innebär högre 
implementationsersättning än den som är angiven nedan. 

Tabell 1 Ersättningstyp Option 1 

Ersättningstyp Ersättning 

Implementeringsersättning (löpande räkning, totalt estimat) 121 022 kr 

Licensavgift (engångsavgift) 41 145 kr 

Ersättning för Underhåll och Support (per månad) 684 kr 

Kommunen och Leverantören noterar att ersättningen för implementering som anges 
ovan är en estimerad totalkostnad för implementationen. Den faktiska ersättningen som 
ska betalas av Kommunen, baseras på upparbetad tid enligt de principer som anges i 
Bilaga 13, Pris och de timarvoden som anges i Underbilaga 13-01, Priskalkulation ska 
tillämpas. 

Kommunen och Leverantören noterar vidare att storleken på ersättning för Underhåll och 
Support anges i Bilaga 13, Pris respektive Underbilaga 13-01, Priskalkulation. Denna 
ersättning ska betalas månadsvis i enlighet med de villkor som anges där. 

Betalningsvillkoren anges i Huvudavtalet. 
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4 Avtalsrelation 

4.1 Generellt  
Leverantören bekräftar att denne kommer att leverera och implementera den/de 
Kommunala Option/er som framgår av punkt 3 ovan. Sådan leverans och implementation 
ska ske senast vid tidpunkten för implementation som framgår av punkt 3.2 ovan, om inte 
Kunden ger Leverantören annan skriftlig instruktion. Kommunen bekräftar att denne 
kommer att betala den ersättning som anges i punkt 3.3 ovan i enlighet med villkoren i 
Avtalet. 

Leverantören och Kommunen ska ha en direkt avtalsrelation som baseras på villkoren i 
Avtalet. Därmed ska Kommunen ha vissa självständiga rättigheter och skyldigheter 
gentemot Leverantören och vice versa. 

Leverantören och Kommunens avtalsförhållande ska som utgångspunkt följa de villkor 
som anges Avtalet, inklusive men inte begränsat till Huvudavtalet. Detta innebär att när 
det anges att Kunden har vissa rättigheter eller skyldigheter i Avtalet, ska Kommunen, 
såvitt avser de Kommunala Optionerna, anses ha samma rättigheter och skyldigheter. 

Detta avropsdokument förtydligar och preciserar dock hur villkoren i Avtalet ska tillämpas i 
förhållandet mellan Leverantören och Kommunen. I den mån det i Huvudavtalet anges att 
Kunden har vissa rättigheter eller skyldigheter gentemot Leverantören, noteras att sådana 
rättigheter och skyldigheter även ska gälla i avtalsförhållandet mellan Kommun och 
Leverantör, dock med de begränsningar och avvikelser som framgår nedan i detta 
avropsdokument. I händelse av konflikt mellan övriga delar av Avtalet och detta 
avropsdokument, ska därmed vad som anges i detta avropsdokument ha företräde, såvitt 
avser de Kommunala Optionerna och relationen mellan Leverantören och Kommunen. 

4.2 Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter 
De rättigheter Kommunen har gentemot Leverantören i enlighet med Huvudavtalet och 
detta avropsdokument delas upp i Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter. 
Vilka typer av rättigheter och skyldigheter som ska anses utgöra Direkta Rättigheter 
respektive Indirekta Rättigheter anges i punkt 5 nedan. 

Om Leverantören, Kommunen eller Kunden inte skulle vara överens om huruvida en viss 
specifik rättighet eller skyldighet ska utgöra en Direkt Rättighet eller en Indirekt Rättighet, 
gäller vad som anges i punkt 4.2.4 i Huvudavtalet. 
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5 Specifika villkor 

5.1 Direkta Rättigheter 

5.1.1 Generellt 
Leverantören och Kommunen är överens om att följande rättigheter och skyldigheter ska 
anses utgöra exempel på Direkta Rättigheter: 

• Leverantörens skyldighet att tillhandahålla licenser till den funktionalitet 
som omfattas av relevant Kommunal Option, inklusive samtliga rättigheter 
och skyldigheter i samband därmed som anges i punkt 19 i Huvudavtalet. 

• Kommunens rätt att vidarelicensera funktionalitet som omfattas av de 
Kommunala Optionerna till Kommunens privata vårdgivare, på de villkor 
och med de begränsningar som anges i Avtalet, inklusive men inte 
begränsat till Huvudavtalet. 

• Kommunens skyldighet att erlägga betalning och, i förekommande fall, 
dröjsmålsränta, direkt till Leverantören i enlighet med vad som anges i 
Avtalet. 

• Kommunens rätt att innehålla betalning under de förutsättningar och på 
de villkor som anges i Avtalet. 

• Kommunens rätt att kräva skadestånd från Leverantören under de 
förutsättningar, villkor och med de begränsningar som anges i Avtalet, 
inklusive men inte begränsat till punkt 16 i Huvudavtalet. 

• Kommunens rätt att kräva dröjsmålsvite från Leverantören under de 
förutsättningar, villkor och begränsningar som anges i Avtalet, inklusive 
men inte begränsat till Huvudavtalet. 

• Leverantörens skyldighet att inte upphöra att tillhandahålla Leveransen 
enligt punkt 29.3 i Huvudavtalet. 

• Kommunens rätt att genomföra revision av Leverantören, dock endast i 
den utsträckning sådan revision är nödvändig enligt Tillämplig Lag. 

• Kommunens rätt att köpa Övriga Underhålls- och Supporttjänster av 
Leverantören (inklusive men inte begränsat till utbildning, utveckling av 
integrationer samt s.k. hyper care). Leverantören och Kommunen är dock 
medvetna om att avsikten är att det är Kunden, i den mån möjligt, som 
primärt är den som ska tillhandahålla sådana tjänster. 

• Kommunens rätt att Acceptanstesta och godkänna funktionalitet och 
leveranser från Leverantören som är specifika för Kommunen, i enlighet 
med de principer som anges i Bilaga 6, Test. Kommunen har dock inte 
rätt att Acceptanstesta funktionalitet som redan har Acceptanstestats eller 
kommer att Acceptanstestas av Kunden. 

• Kommunens rätt att erhålla Dokumentation som är specifik för 
Kommunen, i den mån detta följer av Avtalet, inklusive men inte 
begränsat till Dokumentation som beskriver funktionalitet som omfattas av 
de Kommunala Optionerna. 

Till undvikande av missförstånd är ovanstående punkter inte någon uttömmande lista på 
vad som ska anses utgöra Direkta Rättigheter, men ska dock vara vägledande vid 
tolkning av vad som ska anses utgöra Direkta Rättigheter. 
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5.1.2 Särskilt om rätten att nyttja Kommunal Option 
Leverantören upplåter till Kommunen en rätt att nyttja Lösningen i enlighet med de villkor 
som anges i punkt 19 i Huvudavtalet. Licensen som Leverantören upplåter till Kommunen 
omfattar endast en licens till den funktionalitet som omfattas av den/de Kommunala 
Option/er som Kommunen har avropat. Kommunen är därmed medveten om att den 
licens som upplåts är begränsad och inte omfattar hela Lösningen utan endast den 
funktionalitet som omfattas av den Kommunala Option som avropats. Till undvikande av 
missförstånd noteras dock att funktionaliteten som omfattas av den/de Kommunala 
Optioner/na innefattar funktionalitet som är gemensam med den del av Lösningen som 
Kunden har rätt att nyttja.  

Kommunen har rätt att vidarelicensera den del av Lösningen som avropats under den 
Kommunala Optionen till dess privata Vårdgivare med beaktande av de villkor som anges 
i Huvudavtalet.  

5.1.3 Särskilt om prissättning och betalning 
Kommunen ska betala licensavgift, underhålls- och supportavgift, 
implementationsersättning samt ersättning för specifika tjänster som Leverantören utför 
enligt Huvudavtalet, samt i förekommande fall dröjsmålsränta, direkt till Leverantören.  

Storleken på implementationsersättningen respektive ersättning för specifika tjänster som 
Leverantören utför enligt Avtalet är beroende av arbetets omfattning och bestäms i 
enlighet med principerna i Avtalet, inklusive men inte begränsat till Bilaga 8, Underhåll och 
Support, Bilaga 13, Pris samt Underbilaga 13-01, Priskalkulation. 

Betalning av ersättning till Leverantören, samt Kommunens rätt att innehålla betalning, 
ska i övrigt ske på de förutsättningar och i enlighet med de villkor som anges i 
Huvudavtalet. 

5.1.4 Särskilt om behandling av personuppgifter 
I den mån Leverantören behandlar personuppgifter för Kommunens räkning i samband 
med Leveransen ska sådan personuppgiftsbehandling regleras av ett separat 
personuppgiftsbiträdesavtal som ingås mellan Kommunen och Leverantören.  

Personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Kommunen och Leverantören ska gälla på villkor 
som motsvarar de som återfinns i Bilaga 20, Personuppgiftsbiträdesavtal. Leverantören 
och Kommunen ska endast göra sådana justeringar av Bilaga 20, 
Personuppgiftsbiträdesavtal som är nödvändiga för att efterleva Tillämplig Lag. 

5.1.5 Särskilt om sekretess 
Leverantören och Kommunen noterar, till undvikande av missförstånd, att 
bestämmelserna rörande sekretess i Huvudavtalet ska gälla i motsvarande utsträckning 
mellan Leverantören och Kommunen.  

5.2 Indirekta Rättigheter 

5.2.1 Generellt 
Leverantören och Kommunen är överens om att följande rättigheter och skyldigheter ska 
anses utgöra exempel på Indirekta Rättigheter: 

• Acceptanstest och godkännande av funktionalitet och leveranser från 
Leverantören som inte är specifika för en specifik Kommun. 

• Allmänna åtaganden och utfästelser i Avtalet, inklusive men inte 
begränsat till helhetsansvar, garantier (i den mån inte brott mot sådan 

275



 Avrop av Kommunal Option  Sida 8 av 10 

Framtidens vårdinformationsmiljö 

 

garanti medför rätt att kräva skadestånd, då rätten att framställa sådant 
anspråk är en Direkt Rättighet), force majeure, vilka ska samordnas med 
Kunden innan anspråk framförs gentemot Leverantören. För dessa gäller 
även vad som anges i punkt 5.2.2 nedan. 

• Tillhandahållandet av Underhåll och Support, vilket ska ske enligt de 
principer som anges i punkt 5.2.3 nedan. 

• Krav rörande innovation och vidareutveckling av Lösningen. 

• Tillhandahållande av konfiguration av kliniska arbetsflöden och gränssnitt, 
vilket i den utsträckning det är möjligt ska tillhandahållas av Kunden (och 
eventuellt Kommunerna) självständigt och där Support för och utveckling 
av sådana kliniska konfigurationer ska tillhandahållas av Leverantören 
genom Kunden. 

• Källkodsdeposition, där endast en (1) uppsättning av Källkoden till 
Lösningen ska deponeras i enlighet med villkoren i Huvudavtalet. Vidare 
gäller vad som anges i punkt 5.2.4 nedan. 

• Hantering av och begäran om Ändringar, vilka ska samordnas med 
Kunden och genomföras på ett samordnat sätt enligt Ändringsprocessen. 

• Upphörandeassistans och informationsöverföring vid Avtalets 
upphörande, vilka Leverantören som huvudregel ska tillhandahålla 
Kunden, som i sin tur tillhandahåller relevant assistans och Information till 
Kommunen. Kommunen ska dock alltid ha rätt att extrahera Information 
som tillhör Kommunen från Lösningen. 

• Rapportering, där Leverantören ska tillhandahålla standardiserade 
rapporter till Kunden och Kommunen, där behov av eventuella ytterligare 
rapporter ska samordnas mellan Kommunen och Kunden innan begäran 
framställs till Leverantören. 

• Dokumentation som inte är specifik för Kommunen, inklusive men inte 
begränsat till driftsrelaterad Dokumentation och annan Dokumentation 
som inte rör de Kommunala Optionerna. 

• Rätten att genomföra revision av Leverantören i de situationer detta inte 
är nödvändigt enligt Tillämplig Lag, vilket innebär att sådan övrig revision 
ska samordnas med Kunden. 

• Hantering av övriga tredjepartsleverantörer, inklusive rätten att begära att 
Leverantören ingår ett s.k. OSA med någon av Kundens eller 
Kommunens övriga leverantörer. 

• Rätten att säga upp Avtalet (som ska hanteras i enlighet med principerna 
i punkt 6 nedan). 

• Övriga driftsrelaterade rättigheter och skyldigheter där beroenden finns till 
Kunden och/eller övriga Kommuner som inte identifierats som Direkta 
Rättigheter. 

Till undvikande av missförstånd är ovanstående punkter inte någon uttömmande lista på 
vad som ska anses utgöra Indirekta Rättigheter, men ska dock vara vägledande vid 
tolkning av vad som ska anses utgöra Indirekta Rättigheter. 

5.2.2 Särskilt om Leverantörens allmänna åtaganden 
Leverantören och Kommunen är överens om att Leverantörens allmänna åtaganden och 
utfästelser i Avtalet, inklusive men inte begränsat till Huvudavtalet, är en Indirekt Rättighet 
i förhållande till Kommunen och inkluderar, men är inte begränsat till, bestämmelser om 
helhetsansvar, garantier och force majeure. Vad som anges i Huvudavtalet kring 
Leverantörens helhetsansvar för Leveransen och garantier (i den mån inte brott mot 
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sådan garanti medför rätt att kräva skadestånd, då rätten att framställa sådant anspråk är 
en Direkt Rättighet enligt punkt 5.1.1 ovan) ska därmed även gälla indirekt i förhållande till 
Kommunen. 

Till undvikande av missförstånd noteras att Kunden och Kommunerna gemensamt kan ha 
åsikter rörande huruvida Leverantören uppfyller dess allmänna åtaganden under Avtalet 
och att ovanstående inte begränsar Kommunens möjlighet att, tillsammans med och 
genom Kunden, påtala detta till Leverantören och göra gällande rättigheter enligt Avtalet 
eller Tillämplig Lag som gäller även till förmån för Kommunen.  

5.2.3 Särskilt om Underhåll och Support  
Kommunen är medveten om att Leverantören ska tillhandahålla Underhåll och Support av 
Lösningen direkt till Kunden. Kommunen och Leverantören är vidare medvetna om att 
avsikten är att det är Kunden, som ansvarar för driften av Lösningen, som ska 
tillhandahålla underhåll och support till Kommunen. Leverantören ska därigenom endast 
indirekt tillhandahålla Underhåll och Support till Kommunen. 

Rent praktiskt innebär detta att Kommunen vid behov av support ska vända sig till 
Kundens supportorganisation, som därefter hanterar ärendet enligt dess ordinarie rutiner. 
Om behov av eskalering till Leverantörens supportorganisation föreligger, vänder sig 
Kunden till Leverantören och hanterar därigenom ärendet för Kommunens räkning.  

Leverantören kommer att tillhandahålla uppgraderingar i form av nya versioner och 
releaser av Lösningen, samt Information om sådana versioner och releaser och vilken 
påverkan dessa har på Lösningen till Kunden. Avsikten är att Kunden (i) ska 
vidarebefordra relevant Information till Kommunen och ska implementera nya Versioner 
och Releaser för den funktionalitet som omfattas av de Kommunala Optionerna för 
Kommunens räkning och (ii) implementera patchar och övriga uppdateringar som 
levereras av Leverantören enligt Avtalet, inklusive men inte begränsat till Bilaga 8, 
Underhåll och Support.  

Kommunen har därutöver en rätt att köpa Övriga Underhålls- och Supporttjänster av 
Leverantören (inklusive men inte begränsat till utbildning, utveckling av integrationer samt 
utökad support), i den mån motsvarande tjänster inte kan tillhandahållas av Kunden till 
Kommunen, i enlighet med vad som anges i Avtalet, inklusive men inte begränsat till 
Bilaga 8, Underhåll och Support.  

5.2.4 Särskilt om källkodsdeposition 
Leverantören ska deponera en (1) uppsättning av Källkoden till Lösningen i enlighet med 
villkoren i Huvudavtalet. Om Källkoden lämnas ut till Kunden, ska Kommunen ha fortsatt 
rätt att nyttja Lösningen på de villkor som anges i Huvudavtalet och i den mån det är 
nödvändigt för Kommunens rätt att nyttja den Avropade Kommunala Optionen på avtalat 
sätt.  

5.3 Särskilt om rätten till Tjänstekredit 
Parterna är överens om att eventuell Tjänstekredit som utgår på grund av att 
Leverantören misslyckats uppnå specifik Tjänstenivå ska utgå endast till Kunden och inte 
till Kommunen. Storleken på sådan eventuell Tjänstekredit ska dock baseras på den totala 
ersättningen för Underhåll och Support som erlagts från både Kunden och samtliga 
Kommuner under relevant månad. 
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6 Upphörande och uppsägning 
Kommunen och Leverantörens avtal gäller på motsvarande Initiala Avtalstid som följer av 
Huvudavtalet. Kommunen och Leverantören är överens om att Kommunen har en rätt, 
men inte en skyldighet, att förlänga Avtalet efter att den Initiala Avtalstiden löpt ut. Det 
noteras att Kommunens rätt att förlänga Avtalet är en Indirekt Rättighet i den bemärkelse 
att Kommunen inte har rätt att förlänga Avtalet om inte också Kunden väljer att göra det, 
om inte Kommunen och Leverantören kommer överens om annat. Detta med hänsyn till 
att det är Kunden som ansvarar för driften av de Kommunala Optionerna. 

Kommunens rätt att säga upp Avtalet med Leverantören med särskild orsak enligt punkt 
25.2.2 Huvudavtalet är en Direkt Rättighet, vilken Kommunen därmed har rätt att utnyttja 
direkt och ensidigt i förhållande till Leverantören. 

Kommunens rätt att säga upp Avtalet med Leverantören utan särskild orsak i enlighet 
med punkt 25.2.1 i Huvudavtalet är en Indirekt Rättighet, som därmed måste samordnas 
med Kunden och övriga Kommuner. 

Oaktat vad som anges ovan, och med hänsyn till att Kunden ansvarar för driften av de 
Kommunala Optionerna, är Kommunen och Leverantören överens om att deras 
avtalsförhållande även kommer att upphöra för det fall att Kunden säger upp Avtalet med 
Leverantören, om inte Kommunen och Leverantören kommer överens om en alternativ 
lösning för driften av de Kommunala Optionerna. Till undvikande av missförstånd gäller 
detta oavsett om Kunden säger upp Avtalet utan särskild orsak eller på grund av särskild 
orsak, varvid Kommunen och Leverantörens avtal upphör vid samma tidpunkt som 
Kundens och Leverantörens Avtal upphör att gälla.  

Om Kommunen säger upp Avtalet utan särskild orsak är Kommunen medveten om att den 
inte längre har rätt att nyttja den funktionalitet som omfattas av den relevanta Kommunala 
Optionen. Till undvikande av missförstånd gäller detta trots att licensen att nyttja sådan 
funktionalitet enligt Huvudavtalet är evig. 
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Detta Samverkansavtal har träffats mellan: 

1. Västra Götalands läns landsting, org.nr 232100-0131, med adress 

Regionens Hus, 462 80 Vänersborg, (”VGR”); 

2. Ale kommun, org.nr 212000-1439, med adress Ale kommun, 449 80 

Alafors. 

3. Alingsås kommun, org.nr 212000-1553, med adress Alingsås kommun, 

441 81 Alingsås. 

4. Bengtsfors kommun, org.nr 212000-1470, med adress Bengtsfors 

kommun, Box 14, 666 21 Bengtsfors. 

5. Bollebygds kommun, org.nr 212000-2973, med adress Bollebygds 

kommun, 517 83 Bollebygd. 

6. Borås stad, org.nr 212000-1561, med adress Borås Stad, 501 80 Borås. 

7. Dals-Eds kommun, org.nr 212000-1413, med adress Dals-Eds kommun, 

Box 31, 668 21 Ed. 

8. Essunga kommun, org.nr 212000-2916, med adress Essunga kommun, 465 

82 Nossebro. 

9. Falköpings kommun, org.nr 212000-1744, med adress Falköpings 

kommun, 521 81 Falköping. 

10. Färgelanda kommun, org.nr 212000-1421, med adress Färgelanda 

kommun, Allhemsvägen 5, 458 80 Färgelanda. 

11. Grästorps kommun, org.nr 212000-1595, med adress Grästorps kommun, 

467 80 Grästorp. 

12. Gullspångs kommun, org.nr 212000-1637, med adress Gullspångs 

kommun, Box 80, 548 22 Hova. 

13. Göteborgs stad, org.nr 212000-1355, med adress Göteborgs Stad, 

Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg. 

14. Götene kommun, org.nr 212000-1652, med adress Götene kommun, 

Torggatan 4, 533 80 Götene. 

15. Herrljunga kommun, org.nr 212000-1520, med adress Herrljunga 

kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga. 

16. Hjo kommun, org.nr 212000-1728, med adress Hjo kommun, Torggatan 2, 

544 81 Hjo. 

17. Härryda kommun, org.nr 212000-1264, med adress Härryda kommun, 435 

80 Mölnlycke. 

18. Karlsborgs kommun, org.nr 212000-1629, med adress Karlsborgs 

kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg. 

19. Kungälvs kommun, org.nr 212000-1371, med adress Kungälvs kommun, 

442 81 Kungälv. 

20. Lerums kommun, org.nr 212000-1447, med adress Lerums kommun, 443 

80 Lerum. 

21. Lidköpings kommun, org.nr 212000-1694, med adress Lidköpings 

kommun, 531 88 Lidköping. 

22. Lilla Edets kommun, org.nr 212000-1496, med adress Lilla Edets 

kommun, 463 80 Lilla Edet. 

23. Lysekils kommun, org.nr 212000-1389, med adress Lysekils kommun, 

453 80 Lysekil. 
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24. Mariestads kommun, org.nr 212000-1686, med adress Mariestads 

kommun, 542 86 Mariestad. 

25. Marks kommun, org.nr 212000-1504, med adress Marks kommun, 511 80 

Kinna. 

26. Melleruds kommun, org.nr 212000-1488, med adress Melleruds kommun, 

Box 64, 464 80 Mellerud. 

27. Munkedals kommun, org.nr 212000-1330, med adress Munkedals 

kommun, 455 80 Munkedal. 

28. Mölndals stad, org.nr 212000-1363, med adress Mölndals Stad, 431 82 

Mölndal. 

29. Orust kommun, org.nr 212000-1314, med adress Orust kommun, 473 80 

Henån. 

30. Partille kommun, org.nr 212000-1272, med adress Partille kommun, 433 

82 Partille. 

31. Skara kommun, org.nr 212000-1702, med adress Skara kommun, 

Stortorget 2, 532 88 Skara. 

32. Skövde kommun, org.nr 212000-1710, med adress Skövde kommun, 

Fredsgatan 4, 541 83 Skövde. 

33. Sotenäs kommun, org.nr 212000-1322, med adress Sotenäs kommun, 

Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn. 

34. Stenungsunds kommun, org.nr 212000-1298, med adress Stenungsunds 

kommun, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund. 

35. Strömstad kommun, org.nr 212000-1405, med adress Strömstad kommun, 

452 80 Strömstad. 

36. Svenljunga kommun, org.nr 212000-1512, med adress Svenljunga 

kommun, 512 80 Svenljunga. 

37. Tanums kommun, org.nr 212000-1348, med adress Tanums kommun, 457 

81 Tanumshede. 

38. Tibro kommun, org.nr 212000-1660, med adress Tibro kommun, 

Centrumgatan 17, 543 80 Tibro. 

39. Tidaholms kommun, org.nr 212000-1736, med adress Tidaholms 

kommun, 522 83 Tidaholm. 

40. Tjörns kommun, org.nr 212000-1306, med adress Tjörns kommun, 471 80 

Skärhamn. 

41. Tranemo kommun, org.nr 212000-1462, med adress Tranemo kommun, 

Storgatan 26, 514 80 Tranemo. 

42. Trollhättans stad, org.nr 212000-1546, med adress Trollhättans Stad, 

Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan. 

43. Töreboda kommun, org.nr 212000-1678, med adress Töreboda kommun, 

Drottninggatan 4, Box 83, 545 22 Töreboda. 

44. Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, med adress Uddevalla kommun, 

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla. 

45. Ulricehamns kommun, org.nr 212000-1579, med adress Ulricehamns 

kommun, 523 86 Ulricehamn. 

46. Vara kommun, org.nr 212000-2924, med adress Vara kommun, 534 81 

Vara. 
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47. Vårgårda kommun, org.nr 212000-1454, med adress Vårgårda kommun, 

447 80 Vårgårda. 

48. Vänersborgs kommun, org.nr 212000-1538, med adress Vänersborgs 

kommun, 462 85 Vänersborg. 

49. Åmåls kommun, org.nr 212000-1587, med adress Åmåls kommun, Box 

62, 662 22 Åmål. 

50. Öckerö kommun, org.nr 212000-1280, med adress Öckerö kommun, 475 

80 Öckerö. 

Samtliga kommuner angivna ovan benämns nedan var för sig ”Kommun” och tillsammans 

”Kommunerna”. 

VGR och vardera Kommun benämns nedan var för sig ”Part” och tillsammans 

”Parterna”. 

1. Bakgrund 
VGR genomför för sin egen, och för varje Kommuns, räkning en upphandling av 

Framtidens vårdinformationsmiljö (Dnr RS 2017-01064) (”Upphandlingen”). 

Framtidens vårdinformationsmiljö är primärt ett omfattande s.k. kärnsystem inom hälso- 

och sjukvården som bland annat syftar till att underlätta en sömlös överföring av 

patientuppgifter (”Lösningen”). Kommunerna deltar i Upphandlingen genom fullmakt till 

VGR. Kommunerna har inte behov av all den funktionalitet som kommer att finnas i 

Lösningen, utan kommer att ha rätt att avropa tre (3) på förhand specificerade optioner 

(som var och en benämns ”Kommunal Option”). Kommunerna deltar i Upphandlingen i 

olika utsträckning genom att de har rätt att avropa en eller flera Kommunala Optioner, på 

det sätt som framgår av den fullmakt som givits VGR.  

Kommunerna har rätt att avropa en eller flera Kommunala Optioner under ett (1) år efter 

att avtal rörande leverans av Lösningen (”Avtalet”) har ingåtts av VGR med den vinnande 

anbudsgivaren (”Leverantören”). Genom att underteckna relevant avropsdokument, och 

därigenom avropa relevant Kommunal Option, ingår Kommunen avtal direkt med 

Leverantören. 

Lösningen (inbegripet de Kommunala Optionerna) kommer tekniskt att implementeras hos 

VGR och kommer att driftas av VGR. Leverantören kommer vidare att implementera hela 

Lösningen hos VGR genom ett implementationsprojekt där Lösningen successivt kommer 

att implementeras och rullas ut på de olika vårdenheterna inom VGR, vilket bland annat 

inkluderar utbildning av slutanvändare, konfigurering av Lösningen och standardisering av 

verksamhetsprocesser (”Implementationsprogrammet”). 

Då det finns ett stort antal beroenden mellan å ena sidan VGR och Kommunerna och å 

andra sidan VGR, Kommunerna respektive Leverantören, krävs en robust och omfattande 

modell för samverkan mellan Parterna vad avser Lösningen. Parterna är även överens om 

att betydande samverkan krävs för att Implementationsprogrammet ska kunna genomföras 

på ett effektivt och framgångsrikt sätt.  

Syftet med detta Samverkansavtal är därför att reglera formerna för samverkan och 

ansvarsfördelningen mellan VGR och Kommunerna i förhållande till Leverantören. 

Samverkansavtalet syftar inte till att reglera de tjänster som i relation till Avtalet och 
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Lösningen ska tillhandahållas från VGR till Kommunerna och vice versa. 

Tillhandahållandet av sådana tjänster avses att regleras i ett separat framtida avtal mellan 

Parterna. 

Parterna är vidare medvetna om att VGR är den aktör som, i förhållande till Leverantören, 

möjliggör att Kommunerna kan använda Lösningen. Parterna noterar vidare att VGR är 

den huvudsakliga mottagaren av Lösningen och Leveransen (definieras i Avtalet). VGR 

kommer därmed att ta ett betydligt större ansvar, nyttja en betydligt större del av 

Lösningen och betala en betydligt större del av den totala ersättningen till Leverantören än 

Kommunerna. Parterna är därför överens om att Samverkansavtalet ska tolkas i ljuset av 

det. 

Parterna har mot denna bakgrund beslutat att ingå detta Samverkansavtal. 

2. Avtalets omfattning 
Detta Samverkansavtal avser Parternas samverkan när det gäller relationen till 

Leverantören och samverkan under Avtalet. Samverkansavtalet pekar även ut hur Parterna 

ska agera i förhållande till Leverantören och hur samverkan mellan dels VGR och 

Kommunerna, och dels VGR, Kommunerna respektive Leverantören ska utformas. 

Samverkansavtalet kompletterar därmed vad som anges i Avtalet och preciserar formerna 

för samverkan mellan Parterna. 

Detta Samverkansavtal omfattar dock inte villkoren och förutsättningarna för: 

• VGR:s drift av Lösningen, vilket innefattar den funktionalitet som 

omfattas av de Kommunala Optionerna,  

• de tjänster som VGR ska tillhandahålla till Kommunerna i samband med 

Avtalet, inklusive men inte begränsat till implementation och utrullning av 

de Kommunala Optionerna, utbildning, konfigurering, klinisk 

konfiguration, underhåll och support samt utveckling av integrationer (i 

den mån möjligt),  

• eventuella tjänster som Kommunerna ska tillhandahålla VGR, eller  

• tjänster eller aktiviteter som utförs av resurser från VGR och en eller flera 

Kommuner gemensamt.  

VGR och de Kommuner som avropar Kommunal Option ska, om man inte kommer 

överens om annat, ingå ett separat framtida avtal rörande villkoren för ovanstående 

aktiviteter, inklusive men inte begränsat till eventuell ersättning för aktiviteterna samt 

vilket ansvar respektive part till det avtalet ska ta.  

Parterna är dock redan nu överens om att VGR:s ansvar för drift och tillhandahållande av 

tjänster till Kommuner som avropar Kommunal Option ska motsvara de tjänste- och 

servicenivåer som VGR tillämpar vid internt tillhandahållande av driftstjänster från VGR:s 

IT-organisation till respektive verksamhetsgren inom VGR (detta rör t.ex. vilken 

tillgänglighet Lösningen ska ha, vad som ska gälla vid rapportering av fel till VGR:s 

supportorganisation och liknande aspekter). De tjänste- och servicenivåer som ska gälla 

mellan Parterna ska preciseras närmare i Parternas framtida driftsavtal. 
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3. Tillämplighet 
Detta Samverkansavtal ska endast tillämpas i förhållande till sådan Kommun som väljer att 

avropa en Kommunal Option. Om en viss Kommun väljer att inte avropa någon 

Kommunal Option, ska detta Samverkansavtal inte tillämpas i förhållande till sådan 

Kommun och sådan Kommun ska heller inte ha några rättigheter eller skyldigheter under 

detta Samverkansavtal. En Kommun som meddelar att man inte vill avropa en Kommunal 

Option eller inte avropar en Kommunal Option inom den föreskrivna tiden (dvs. ett (1) år 

från det datum då Avtalet träder ikraft), ska automatiskt i samband med meddelandet av 

sådant besked eller dagen efter den föreskrivna tiden har löpt ut, utan föregående 

uppsägningstid, anses ha frånträtt detta Samverkansavtal. 

Det ovanstående gäller dock inte i förhållande till Kommunal Option 1, i den mån en 

majoritet av Parterna beslutar att införa nämnda option på det sätt som anges i punkt 6 

nedan. 

En utgångspunkt för samverkan under detta Samverkansavtal är att en deltagande 

Kommun som inte väljer att avropa en Kommunal Option ska ansvara för de skäliga 

kostnader som är hänförliga till sådan Kommun och som upparbetats innan beslutet om att 

inte avropa Kommunal Option meddelades övriga Parter. Detta kan bland annat inkludera 

kostnader som uppkommer med anledning av uppsättning av grundkonfigurationer av de 

Kommunala Optionerna. 

4. Allmänna förutsättningar 
Parterna är medvetna om att VGR kommer att vara den huvudsakliga mottagaren av 

Leveransen från Leverantören och att det är viktigt att samarbetet mellan Leverantören, 

Kommunerna och VGR ska vara så effektivt som möjligt. Parterna är vidare medvetna om 

att vardera Parts agerande kan få konsekvenser för övriga Parter samt för förhållandet med 

Leverantören. 

Parterna är överens om att man ska iaktta övriga Parters intressen i förhållande till 

Leverantören och samråda innan någon åtgärd vidtas gentemot Leverantören.  

Parterna är överens om att anledning till denna samverkan är att Leverantören, där så är 

tillämpligt, endast ska få en gemensam instruktion från Parterna tillsammans, och inte flera 

olika instruktioner från de olika Parterna. Om Parterna inte kan enas om en viss 

instruktion, ska VGR, i egenskap av Leverantörens primära kontakt, ha rätt att bestämma 

vilken instruktion som ska ges, men ska i sådant fall ta samtliga övriga Parters intressen i 

beaktande. 

För att Parterna ska kunna genomföra samverkan under detta Samverkansavtal och Avtalet 

på ett så effektivt sätt som möjligt, ska Parterna skyndsamt informera varandra om 

händelser eller aspekter som kan påverka en Parts relation med Leverantören eller som kan 

påverka Lösningen eller Leveransen. Löpande informationsutbyte ska ske inom ramen för 

Samverkansmodellen (definieras i punkt 5 nedan).  

Hur denna samverkan mellan Parterna ska gå till beskrivs närmare nedan i 

Samverkansavtal, och Parterna noterar som anges där att VGR i vissa situationer har rätt 

att invända mot att en Kommun vidtar vissa typer av åtgärder i förhållande till 

Leverantören. 
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5. Samverkansmodell 
Parterna är överens om att samverkan dem emellan ska vara strukturerad enligt en 

gemensam samverkansmodell, med samverkansorgan på olika nivåer med representation 

från VGR och representanter för Kommunerna. Samverkansmodellen mellan Parterna 

framgår av Bilaga 1, Samverkansmodell (”Samverkansmodellen”). 

Samverkansmodellen ska baseras på den befintliga, redan existerande, gemensamma 

samverkansmodellen för gemensamt IT-stöd inom vården och ska anpassas och utvecklas 

enligt de förutsättningar som vid var tid gäller för Parternas samarbete i förhållande till 

Leveransen och Lösningen.  

6. Avrop 
Som anges i Avtalet och som följer av den fullmakt som givits VGR, har en Kommun rätt 

att avropa den eller de Kommunala Optioner som angivits i fullmakten under ett (1) år från 

det datum Avtalet träder ikraft. Vardera Kommun har dock i samband med avropet rätt att 

bestämma när den funktionalitet som omfattas av relevant Kommunal Option ska vara 

implementerad. 

Parterna noterar att avrop av Kommunal Option sker genom att Kommun undertecknar 

avropsdokument på det sätt som anges i Avtalet. Parterna noterar vidare att en Kommun, 

under ett (1) år från det datum då Avtalet träder ikraft, har rätt att avstå från rätten att 

avropa en eller flera Kommunala Optioner. Om en Kommun vill avstå från att avropa en 

eller flera Kommunala Optioner ska sådan Kommun omgående meddela detta till övriga 

Kommuner, VGR och Leverantören. 

Parterna noterar att Kommunal Option 1 avser funktionalitet för ett systemstöd som måste 

vara gemensamt för Parterna för att vårdsamverkan ska fungera tillfredställande. Parterna 

noterar vidare att samtliga Kommuner har rätt att avropa Kommunal Option 1. Genom att 

underteckna detta Samverkansavtal förbinder sig respektive Kommun att avropa 

Kommunal Option 1, under förutsättning att en majoritet av de deltagande Kommunerna 

och VGR beslutar det inom ramen för Samverkansmodellen. 

7. Implementation 

7.1. Generellt 
Parterna är medvetna om vikten av att implementationen av Lösningen sker på ett 

samordnat sätt och att till exempel processer, arbetsflöden samt konfigurations- och 

designval samordnas och standardiseras i den mån det är möjligt.  

Parterna är därför överens om att behovet av samverkan är särskilt stort inför, under och i 

samband med implementationen av en Kommunal Option, oavsett om sådan 

implementation sker under Implementationsprogrammet eller efter 

Implementationsprogrammet har avslutats. 

Om Kommun avropar Kommunal Option för implementation under den tid då 

Implementationsprogrammet pågår, ska vad som anges i punkt 7.2 nedan gälla. Om 

Kommun avropar Kommunal Option för implementation efter att 
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Implementationsprogrammet har avslutats, ska istället vad som anges i punkt 7.3 nedan 

gälla. 

Parterna är medvetna om att Leverantören under Implementationsprogrammet kommer att 

sätta upp en grundkonfiguration för samtliga tre (3) Kommunala Optioner, vilket innebär 

att bland annat merparten designval, specifika konfigurationer, uppsättningar av 

arbetsflöden och standardiseringar av processer kommer att bestämmas under 

Implementationsprogrammet. Kommunerna är därmed medvetna om vikten av att de är 

representerade under Implementationsprogrammet, för att säkerställa att Kommunerna får 

tillräckligt inflytande över utformningen av den grundfunktionalitet som omfattas av de 

Kommunala Optionerna. Detta gäller oavsett om en viss Kommun avropat en eller flera 

Kommunala Optioner för implementation under Implementationsprogrammet eller efter att 

Implementationsprogrammet har avslutats.  

Parterna är, som anges i punkt 3 ovan, medvetna om att en Kommun som väljer att inte 

avropa en Kommunal Option ska svara för eventuella skäliga kostnader som uppstått i 

samband med grundkonfiguration av de Kommunala Optioner som Kommunen varit 

berättigad att avropa. Detta avser endast de skäliga kostnader som uppkommit fram till 

dess beslutet att inte avropa relevant(a) Kommunal(a) Option(er) meddelades.  

Parterna är överens om att VGR, i den mån det är möjligt, kan komma att tillhandahålla 

tjänster till Kommunerna i samband med implementation och utrullning av de Kommunala 

Optionerna. Därmed är avsikten att Leverantören endast ska tillhandahålla tjänster direkt 

till Kommunerna i begränsad omfattning. Detta gäller i synnerhet implementation av 

Kommunal Option som sker efter att Implementationsprogrammet har avslutats. Villkoren 

för tillhandahållandet av sådana tjänster ska regleras i det framtida avtal som avses i punkt 

2 ovan. 

Kommunerna är vidare medvetna om att storleken på den implementationsersättning som 

ska betalas till Leverantören är beroende av hur många Kommuner som implementerar en 

och samma Kommunal Option vid samma tidpunkt och att denna sannolikt kommer att 

vara lägre om flera Kommuner implementerar en viss Kommunal Option vid samma 

tidpunkt. 

7.2. Implementation under Implementationsprogrammet 
Om en Kommun avropar en Kommunal Option för implementation under den tid 

Implementationsprogrammet pågår, ska sådan Kommun planera in utrullningen av den 

Kommunala Optionen till någon av Delleveranserna (definieras i Avtalet). Om möjligt, ska 

utrullningen ske under den Delleverans som avser det geografiska område Kommunen 

tillhör. 

Sådan Kommun ska komma överens om planeringen av implementation av Kommunal 

Option tillsammans med VGR, övriga Kommuner som implementerar Kommunal Option 

under Implementationsprogrammet och Leverantören. 

En Kommun som avropar Kommunal Option för implementation under den tid 

Implementationsprogrammet pågår ska vara representerad i Implementationsprogrammet 

på det sätt som framgår av Samverkansmodellen. Sådan Kommun ska vara representerad 

antingen genom egna resurser eller genom att flera Kommuner går samman och 

representeras av viss resurs gemensamt Detta innefattar bl.a. deltagande i relevanta 
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samarbetsorgan, assistans vid utformningen av grundkonfigurationen av de Kommunala 

Optionerna samt specifik utformning och konfiguration av den funktionalitet som sådan 

Kommun avropar. 

7.3. Implementation efter Implementationsprogrammet 
Om en Kommun avropar en Kommunal Option för implementation efter att 

Implementationsprogrammet har avslutats, ska sådan Kommun, i den mån det är möjligt 

och lämpligt, samordna sådan implementation med övriga Kommuner som avropat sådan 

Kommunal Option.  

Om en Kommun avropar Kommunal Option för implementation efter att 

Implementationsprogrammet har avslutats, är sådan Kommun medveten om att 

möjligheten att anpassa och konfigurera Lösningen specifikt för sådan Kommun kan vara 

begränsad, då grundkonfigurationen utformas under Implementationsprogrammet. Sådan 

Kommun har dock, som anges i punkt 7.1 ovan, möjlighet att delta vid utformandet av 

sådan grundkonfiguration på samma sätt som övriga Kommuner och kan därigenom 

påverka utformningen av de Kommunala Optionerna i motsvarande mån. 

8. Förhållandet till Leverantören 

8.1. Generellt 
Parterna noterar att både VGR respektive varje Kommun har självständiga 

avtalsförhållanden med Leverantören. VGR:s avtalsrelation med Leverantören uppkommer 

genom undertecknande av Avtalet, medan en Kommuns avtalsrelation uppkommer genom 

att sådan Kommun avropar en Kommunal Option genom att underteckna relevant 

avropsdokument. 

Kommunerna är medvetna om att Avtalet och avropsdokumentet innehåller villkor rörande 

vilka rättigheter och skyldigheter under Avtalet; 

• som gäller direkt i förhållandet mellan Leverantören och vardera Kommun 

(”Direkta Rättigheter”), där Kommunen respektive Leverantören därmed 

har rätt att göra gällande sådan rättighet/skyldighet direkt gentemot 

varandra, respektive 

• som ska samordnas med VGR och övriga Kommuner och därmed inte kan 

göras gällande direkt i förhållandet mellan sådan Kommun och 

Leverantören (”Indirekta Rättigheter”). 

I punkt 8.3 nedan anges exempel på ett antal Direkta Rättigheter respektive Indirekta 

Rättigheter i förhållandet mellan Kommunerna och Leverantören samt hur Indirekta 

Rättigheter ska samordnas och hanteras i förhållande till Leverantören. 

8.2. Prissättning och betalning 
Kommunerna ska betala licensavgift, underhålls- och supportavgift, 

implementationsersättning samt ersättning för specifika tjänster som Leverantören utför 

enligt Avtalet direkt till Leverantören. Licensavgiftens och underhålls- och 

supportavgiftens storlek är beroende av (i) Kommunens storlek samt (ii) vilken eller vilka 
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Kommunala Optioner som avropas. Storleken på implementationsersättningen respektive 

ersättning för specifika tjänster som Leverantörer utför enligt Avtalet är beroende av 

arbetets omfattning och bestäms i enlighet med principerna i Avtalet. 

Betalning av ersättning till Leverantören ska i övrigt ske i enlighet med och på de villkor 

som anges i Avtalet. 

8.3. Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter 
I syfte att säkerställa att leverans, implementation och drift av Lösningen sker på ett så 

effektivt sätt som möjligt, där samverkan med Leverantören fungerar effektivt, men där 

Kommunerna samtidigt har tydliga rättigheter och skyldigheter gentemot Leverantören, är 

Parterna överens om att Kommunerna ska ha vissa Direkta Rättigheter respektive vissa 

Indirekta Rättigheter gentemot Leverantören. 

Till undvikande av missförstånd, utgör det som anges i punkt 8.3.1 respektive 8.3.2 nedan, 

exempel på rättigheter och skyldigheter som Parterna kategoriserat som Direkta Rättigheter 

respektive Indirekta Rättigheter. Vilka andra rättigheter och skyldigheter som anges i 

Avtalet som ska anses utgöra Direkta Rättigheter respektive Indirekta Rättigheter ska 

därmed tolkas i ljuset av nämnda exempel. 

Om Parterna inte är överens om en viss rättighet och/eller skyldighet under Avtalet ska 

kategoriseras som en Direkt Rättighet eller en Indirekt Rättighet, ska VGR och berörda 

Kommuner diskutera detta inom ramen för Samverkansmodellen. De exempel som anges 

nedan i punkt 8.3.1 och 8.3.2 ska då vara vägledande. Om VGR och berörda Kommuner 

inte kan komma överens efter diskussion inom ramen för Samverkansmodellen ska VGR, 

med beaktande av de berörda Kommunernas intresse, ha rätt att besluta om 

kategoriseringen av den aktuella rättigheten och/eller skyldigheten. Parternas slutsats ska 

därefter kommuniceras till Leverantören och, om denne inte delar Parternas bedömning, 

ska VGR vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Parternas tolkning är korrekt. Om 

detta inte skulle vara möjligt, får VGR och berörda Kommuner diskutera frågan igen inom 

ramen för Samverkansmodellen och proceduren upprepas till dess man nått en lösning. 

8.3.1. Direkta Rättigheter 
Nedan anges exempel på ett antal av de Direkta Rättigheter en Kommun har gentemot 

Leverantören:  

• Leverantörens skyldighet att tillhandahålla licenser till den funktionalitet 

som omfattas av relevant Kommunal Option, inklusive samtliga rättigheter 

och skyldigheter i samband därmed som anges i punkt 19 i Avtalet. 

• Kommunens rätt att vidarelicensera funktionalitet som omfattas av de 

Kommunala Optionerna till Kommunens privata vårdgivare, på de villkor 

och med de begränsningar som anges i Avtalet. 

• Kommunens skyldighet att erlägga betalning och, i förekommande fall, 

dröjsmålsränta, direkt till Leverantören i enlighet med vad som anges i 

Avtalet. 

• Kommunens rätt att innehålla betalning under de förutsättningar och på de 

villkor som anges i Avtalet. 
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• Kommunens rätt att kräva skadestånd från Leverantören under de 

förutsättningar, villkor och med de begränsningar som anges i Avtalet. 

• Kommunens rätt att kräva dröjsmålsvite från Leverantören under de 

förutsättningar, villkor och begränsningar som anges i Avtalet. 

• Leverantörens skyldighet att inte upphöra att tillhandahålla Leveransen 

enligt punkt 29.3 i Avtalet. 

• Kommunens rätt att genomföra revision av Leverantören, dock endast i 

den mån sådan revision är nödvändig enligt tillämplig lag. 

• Kommunens rätt att köpa Övriga Underhålls- och Supporttjänster 

(definieras i Avtalet) av Leverantören (inklusive men inte begränsat till 

utbildning, utveckling av integrationer samt utökad support), i den mån 

motsvarande tjänster inte kan tillhandahållas av VGR till Kommunen. 

• Kommunens rätt att acceptanstesta och godkänna funktionalitet och 

leveranser från Leverantören som är specifika för Kommunen. 

• Kommunens rätt att erhålla dokumentation som är specifik för 

Kommunen, i den mån detta följer av Avtalet, inklusive men inte 

begränsat till dokumentation som beskriver funktionalitet som omfattas av 

de Kommunala Optionerna. 

8.3.2. Indirekta Rättigheter 
Nedan anges exempel på ett antal av de Indirekta Rättigheter en Kommun har gentemot 

Leverantören:  

• Acceptanstest och godkännande av funktionalitet och leveranser från 

Leverantören som inte är specifika för en specifik Kommun. 

• Allmänna principer och utfästelser i Avtalet, inklusive men inte begränsat 

till helhetsansvar, garantier (i den mån inte brott mot sådan garanti medför 

rätt att kräva skadestånd, då rätten att framställa sådant anspråk är en 

Direkt Rättighet enligt punkt 8.3.1 ovan), force majeure, vilka ska 

samordnas med VGR innan anspråk framförs gentemot Leverantören. 

• Tillhandahållandet av underhåll och support, vilket ska ske enligt de 

principer som anges i punkt 9.2 nedan. 

• Krav rörande innovation och vidareutveckling av Lösningen. 

• Tillhandahållande av konfiguration av kliniska arbetsflöden och gränssnitt, 

vilket i den utsträckning det är möjligt ska tillhandahållas av VGR och 

Kommunerna självständigt och där support och utveckling av sådana 

kliniska konfigurationer ska tillhandahållas av Leverantören och 

kanaliseras genom VGR. 

• Källkodsdeposition, där endast en (1) uppsättning av källkoden till 

Lösningen ska deponeras i enlighet med villkoren i Avtalet. 

• Hantering av och begäran om ändringar i Lösningen eller Leveransen. 

• Upphörandeassistans och informationsöverföring vid Avtalets upphörande, 

vilka Leverantören ska tillhandahålla VGR, som i sin tur tillhandahåller 

relevant assistans och information till Kommunerna. 

• Rapportering, där Leverantören ska tillhandahålla standardiserade 

rapporter till VGR och Kommunerna, där behov av eventuella ytterligare 
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rapporter ska samordnas mellan Kommunerna och VGR innan begäran 

framställs till Leverantören. 

• Dokumentation som inte är specifik för Kommunerna, inklusive men inte 

begränsat till driftsrelaterad dokumentation. 

• Rätten att genomföra revision av Leverantören i de situationer detta inte är 

nödvändigt enligt tillämplig lag. 

• Hantering av övriga tredjepartsleverantörer, inklusive rätten att begära att 

Leverantören ingår ett s.k. OSA (definieras i Avtalet) med VGR:s övriga 

leverantörer. 

• Rätten att säga upp Avtalet (som ska hanteras i enlighet med principerna i 

punkt 8.5 nedan). 

• Övriga driftsrelaterade rättigheter och skyldigheter där beroenden finns till 

VGR och/eller övriga Kommuner som inte identifierats som Direkta 

Rättigheter. 

Parterna är medvetna om att Avtalet anger att Leverantören ska uppnå ett antal avtalade 

Tjänstenivåer (definieras i Avtalet). Om Leverantören misslyckas att uppnå Tjänstenivåer, 

ska under vissa förutsättningar Tjänstekredit (definieras i Avtalet) utgå. Parterna är överens 

att, vad avser förhållande gentemot Leverantören, ska rapportering av efterlevnaden av 

avtalade Tjänstenivåer samt utbetalning av eventuell Tjänstekredit ske till VGR och inte 

till Kommunerna. Parterna kan dock komma överens om att Kommunerna under vissa 

förutsättningar ska ha rätt till viss tjänstekredit i det framtida avtal som avses i punkt 2 

ovan. 

Vad gäller de Indirekta Rättigheterna, och övriga skrivningar med innebörden att Parterna 

ska samordna ärenden eller på annat sätt samverka i förhållande till Leverantören, gäller 

följande. Om Parterna inte kan komma överens i en viss fråga efter diskussion inom ramen 

för Samverkansmodellen, ska VGR ha rätt att besluta hur Parterna ska agera i förhållande 

till Leverantören. VGR ska dock i sådana situationer ta Kommunernas intressen i 

beaktande. Om ett ärende är brådskande, ska VGR ha sådan rätt att besluta i frågan även 

om frågan inte kunnat hanteras inom ramen för Samverkansmodellen. 

8.4. Samverkan med Leverantören 
Parterna är medvetna om att den samarbetsmodell som anges i Avtalet medför att det finns 

behov av att både VGR och representanter för Kommunerna är representerade i samarbetet 

med Leverantören. 

Parterna är vidare medvetna om att samarbetet med Leverantören måste ske på ett effektivt 

och strukturerat sätt. Parterna ska därför säkerställa att Kommunerna och VGR är 

representerade i samarbetsmodellen under Avtalet på ett sätt som möjliggör att samverkan 

med Leverantören är effektiv och strukturerad. 

Parterna är dock överens om att Kommunerna, om man så vill, kan vara organiserade i 

informella samverkansorgan på det sätt Kommunerna kommer överens om, vilka kan 

hantera frågor som till exempel rör prioritering av initiativ och ändringar, prioriteringar 

rörande incidenthantering och tillhandahållande av support samt planering av 

implementation av nya versioner och releaser.  
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8.5. Upphörande och uppsägning av Avtalet 

8.5.1. Förlängning av Avtalet 
Parterna är medvetna om att Avtalets initiala avtalstid upphör samtidigt för både 

Kommunerna och VGR och att den initiala avtalstiden kan förlängas med upp till fyra (4) 

år i enlighet med villkoren i Avtalet. 

Vardera Part har en ensidig rätt, men inte en skyldighet, att förlänga Avtalet efter att den 

initiala avtalstiden löpt ut. Det nämnda gäller dock inte såvitt avser Kommunal Option 1, 

där beslut om förlängning av Avtalet måste fattas av samtliga Parter gemensamt. Om 

oenighet skulle uppstå ska VGR ha rätt att avgöra om Avtalet ska förlängas eller inte, men 

ska i sådant fall beakta Kommunernas intressen. 

Oaktat vad som anges ovan, ska en Kommun inte ha rätt att förlänga Avtalet om inte också 

VGR väljer att göra det, med hänsyn till att det är VGR som ansvarar för driften av 

Lösningen (inbegripet de Kommunala Optionerna). 

8.5.2. Uppsägning av Avtalet på grund av särskild orsak 
Vardera Part har rätt, men inte en skyldighet, att säga upp Avtalet med orsak om sådan rätt 

föreligger enligt punkt 25.2.2 i Avtalet. Sådan uppsägning ska ske på det sätt som anges i 

Avtalet och kräver inte övriga Parters samtycke. Om endast några av Parterna säger upp 

Avtalet i enlighet med det föregående, ska Parterna diskutera vilka effekter sådan 

uppsägning ska ha på tillhandahållandet av Lösningen till övriga Parter. 

Med hänsyn till att VGR ansvarar för driften av Lösningen (inbegripet de Kommunala 

Optionerna), är Parterna överens om att om VGR säger upp Avtalet på grund av särskild 

orsak, ska Kommunerna också säga upp Avtalet, om inte Kommunerna kan komma 

överens med Leverantören om alternativ lösning för driften av de Kommunala Optionerna. 

8.5.3. Uppsägning av Avtalet utan särskild orsak 
Kommunernas rätt att säga upp Avtalet utan särskild orsak (i enlighet med punkt 25.2.1 i 

Avtalet) utgör en Indirekt Rättighet i förhållande till Leverantören. Detta innebär att en 

Kommun som vill säga upp Avtalet utan särskild orsak ska vända sig till VGR och frågan 

ska diskuteras med övriga Parter innan uppsägning eventuellt kan ske. VGR:s föregående 

samtycke (som inte oskäligen ska innehållas eller fördröjas) krävs innan sådan begäran 

framställs till Leverantören, varvid VGR ska beakta Kommunens intressen.  

Om en Kommun skulle säga upp Avtalet utan särskild orsak, ska sådan Kommun inte 

längre ha rätt att nyttja den funktionalitet som omfattas av relevant Kommunal Option. 

Detta trots att licensen att nyttja sådan funktionalitet enligt Avtalet är evig. Anledningen 

till detta är att Kommunen annars skulle få tillgång till bland annat uppdateringar, 

utvecklingar och tjänster indirekt från Leverantören (eftersom dessa tillhandahålls till 

VGR, som ansvarar för driften av Lösningen) utan att behöva betala ersättning till 

Leverantören. Kommunen ska dock ha rätt till upphörandeassistans i den utsträckning och 

till den ersättning som anges i Avtalet, vilket bl.a. inkluderar rätten att få ut information 

som lagrats i Lösningen samt annan skälig assistans som krävs för att underlätta 

övergången till ett nytt system. 
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Om VGR skulle vilja säga upp Avtalet utan särskild orsak i enlighet med punkt 25.2.1 i 

Avtalet, ska VGR först rådgöra med övriga Kommuner. Om VGR och Kommunerna inte 

kan enas kring frågan om Avtalet ska sägas upp, har VGR därmed rätt att avgöra frågan, 

men ska ta Kommunernas intressen i beaktande innan sådant beslut fattas. Detta då VGR 

ansvarar för driften av Lösningen och är Leverantörens primära kontaktpunkt. 

Med hänsyn till att VGR ansvarar för driften av Lösningen (inbegripet de Kommunala 

Optionerna), är Parterna överens om att ifall VGR säger upp Avtalet utan särskild orsak, 

ska Kommunerna också säga upp Avtalet, om inte Kommunerna kan komma överens med 

Leverantören om alternativ lösning för driften av de Kommunala Optionerna. 

9. Samverkan kring drift av Lösningen 

9.1. Generellt 
VGR ansvarar för driften av Lösningen, vilket innefattar både den del av Lösningen som 

VGR har tillgång till och de delar av Lösningen som omfattas av de Kommunala 

Optionerna. Att VGR ansvarar för driften innefattar, till undvikande av missförstånd, även 

att VGR ansvarar för den infrastruktur som krävs för att Lösningen ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. 

Vad som anges i denna punkt 9 avser ansvarsfördelningen mellan VGR, Kommunerna och 

Leverantören såvitt avser bland annat driften av lösningen och tillhandahållandet och 

mottagandet av underhåll och support. Varken denna punkt 9 eller någonting i 

Samverkansavtalet i övrigt ska tolkas som faktiska åtaganden att tillhandahålla drift, 

underhåll och support eller andra tjänster till Kommunerna. De faktiska åtagandena att 

tillhandahålla drift, underhåll och support eller andra tjänster ska överenskommas i det 

avtal som avses i punkt 2 ovan.  

9.2. Underhåll och support 
Parterna är överens om att följande ansvarsfördelning ska gälla mellan Parterna såvitt avser 

underhåll och support av Lösningen.  

Avsikten är att VGR, i förhållandet mellan VGR, Kommunerna respektive Leverantören, 

ska tillhandahålla s.k. andra linjens support till Kommunerna. Detta innebär att en 

Kommuns slutanvändare i första hand ska vända sig till Kommunens 

supportorganisation/IT-avdelning om behov av support rörande Lösningen skulle vara 

nödvändig. Om Kommunens supportorganisation/IT-avdelning inte kan hantera relevant 

supportärende, ska denna kontakta VGR:s supportorganisation för fortsatt hantering av 

supportärendet. VGR ska i sin tur vid behov kontakta Leverantörens supportorganisation i 

enlighet med villkoren i Avtalet. Avsikten är därmed att det är VGR:s supportorganisation 

som ska hantera kontakten med Leverantörens supportorganisation för Kommunernas 

räkning. 

Parterna är medvetna om att Leverantören kommer att tillhandahålla uppgraderingar i form 

av nya versioner och releaser av Lösningen, samt information om sådana versioner och 

releaser och vilken påverkan dessa har på Lösningen. Avsikten är att VGR (i) ska 

vidarebefordra relevant information till Kommunerna och ska implementera nya versioner 

och releaser för den funktionalitet som omfattas av de Kommunala Optionerna för 
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Kommunernas räkning och (ii) implementera patchar och övriga uppdateringar som 

levereras av Leverantören enligt Avtalet. Avsikten är vidare att sådana uppgraderingar och 

uppdateringar ska implementeras enligt VGR:s normala rutiner vid de tidpunkter som 

Parterna på förhand kommit överens om genom Samverkansmodellen. 

10. Ersättning 
Parterna är överens om att ingen ersättning ska utgå från någon av Parterna under detta 

Samverkansavtal, då detta Samverkansavtal endast reglerar samverkansformerna mellan 

Parterna i förhållande till Leveransen, och alltså inte några åtaganden i sig från VGR om 

tillhandahållande av till exempel tjänster samt drift, underhåll och support av Lösningen. 

Till undvikande av missförstånd kan dock ersättning komma att utgå under det avtal som 

avses i punkt 2 ovan, om Parterna kommer överens om det. 

11. Behandling av personuppgifter 
Parterna är införstådda med att det är av yttersta vikt att all personuppgiftshantering, 

inklusive hantering av patientdata, sker med största omsorg. Ingenting i detta 

Samverkansavtal ska tolkas som att någon Part på något sätt äger eller har någon annan rätt 

till personuppgifter och patientdata för vilken annan Part är personuppgiftsansvarig.  

Parterna är av uppfattningen att ingen av Parterna under detta Samverkansavtal kommer att 

behandla personuppgifter för någon av de andra Parternas räkning. Om så trots detta skulle 

vara fallet, ska Parterna omgående ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar 

formerna för sådan personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbiträdesavtalet ska innehålla 

de bestämmelser som krävs enligt lag och ska i övrigt vara utformat på motsvarande sätt 

som det personuppgiftsbiträdesavtal som utgör del av Avtalet (i den mån tillämpligt). 

Parterna är införstådda med att VGR dock kommer att behandla personuppgifter för 

respektive Kommuns räkning vid tillhandahållandet av drift och övriga tjänster till 

Kommunen. Denna personuppgiftsbehandling omfattas dock inte av detta Samverkansavtal 

utan kommer att regleras av det framtida avtal som avses i punkt 2 ovan. 

Slutligen noteras att vardera Kommun som avropat Kommunal Option har ingått eller 

kommer att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med Leverantören i enlighet med villkoren 

i Avtalet. 

12. Avtalstid och Samverkansavtalets upphörande 
Detta Samverkansavtal träder ikraft när det undertecknats av behöriga företrädare för 

respektive Part och ska fortsätta gälla så länge Avtalet alltjämt är ikraft. Till undvikande av 

missförstånd noteras att Samverkansavtalet automatiskt ska upphöra att gälla för en viss 

Kommun om det som anges i punkt 3 inträffar. 

Detta Samverkansavtal upphör automatiskt att gälla, utan föregående uppsägningstid, efter 

att Upphörandeperioden (definieras i Avtalet) löpt ut. Om ingen Upphörandeperiod gäller, 

ska detta Samverkansavtal automatiskt upphöra att gälla, utan föregående uppsägningstid, 

det datum Avtalet upphör att gälla (oavsett orsak). 
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13. Övrigt 
Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta dess rättigheter och/eller skyldigheter enligt 

detta Samverkansavtal till någon tredje part utan skriftligt godkännande från samtliga 

övriga Parter. 

Alla överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av Samverkansavtalet 

(oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga) som gjorts före Samverkansavtalet ersätts 

av detta Samverkansavtal med bilagor. 

14. Lagval och tvistlösning 
Detta Samverkansavtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan beaktande av dess 

lagvalsprinciper.  

Tvist som uppkommer i anledning av eller i samband med detta Samverkansavtal ska 

slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

 

 

Bilageförteckning 
• Bilaga 1, Samverkansmodell 
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Detta Samverkansavtal har upprättats i femtio (50) likalydande exemplar varav Parterna 

tagit var sitt. 

 

Ort:   Datum: 

________________________ ________________________ 

Västra Götalands läns landsting 

 

________________________  

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör  

 

Ort:   Datum: 

________________________ ________________________ 

Stenungsunds kommun 

 

________________________ 

Underskrift 

________________________ 

Namnförtydligande 

________________________ 

Titel 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/319
2020-03-31

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män.  

Sammantaget gäller det fem beslut varav fyra gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för 
vuxna och ett gäller LSS 9.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Bilaga 1 – Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 1, 2020 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2020

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 

  

Rickard Persson  
Sektorschef  

Handläggare:  Katarina Carlsson  
Verksamhetsutvecklare 

Kön Typ av 
bistånd Beslutsdatum Datum för 

mätning 

Tid som 
förflutit sedan 
beslutet 
fattades 

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder 

Man  LSS 9.9 2019-01-22 2020-04-01 435 dagar  
Kommunen har 
inget lämpligt 
boende.  

Brukare blivit erbjuden 
kommunens nya LSS boende och 
har tackat ja. 

Brukare uppsatt på 
väntelista till nytt LSS 
boende.  

Man  LSS 9.9 2019-06-26 2020-04-01 280 dagar  Planering kring 
lämpligt boende.  

Brukare blivit erbjuden 
kommunens nya LSS boende. 
Brukare har tackat nej 5/2 till nytt 
LSS boende.  

Brukare beviljad 
boendestöd enligt SoL.  

Man  LSS 9.9  2019-01-08 2020-04-01 449 dagar  
Kommunen har 
inget lämpligt 
boende.  

Brukare har förändrade behov, 
planering pågår. 

Brukare har förändrade 
behov och har 
pågående insats i SoL 
på annan enhet. 

Kvinna LSS 9.10 2019-09-20 2020-04-01 194 dagar  
Ej kommit i 
kontakt med 
brukare.  

Försökt få kontakt via telefon för 
att boka möte.  

Ytterligare 
ansträngning till 
kontakt med brukare 
ska vidtas.  

Man  LSS 9.9 2019-12-23 2020-04-01 100 dagar  
Kommunen har 
inget ledigt 
boende.  

Brukare finns med i 
boendegruppens planering.    
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/354
2020-04-08

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningsnivån för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för 
hemsjukvård. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Västkom rekommenderar årligen ersättningsnivåer för hemtjänst och hemsjukvård som utförs 
av annan kommun än hemkommunen. För 2020 rekommenderar Västkom att nivåerna höjs 
till 426 kr/timme för hemtjänst och 688 kr/timme för hemsjukvård. 

 
Beskrivning av 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.  Ersättningsnivån har tidigare baserats på 
innevarande års omsorgsprisindex (OPI) 3. På grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats 
(mars 2020) är det inte möjligt att använda 2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats 
på ett snitt av höjningarna under de senaste tio åren (2,6 %). 
 
För hemtjänst gäller att den enskilde ansöker 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. 
 

298



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/354
2020-04-08

För hemsjukvård gäller att 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 följs även den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om 
årligen. Förra årets nivåer för hemtjänst var 412 kr/timme respektive 669 kr/timme för 
hemsjukvård. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. Ersättningsnivåerna justeras varje år och följer planering. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 
Styrelseprotokoll 200324 Västkom  
TU Hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 200324 Västkom 
 
 
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 

Till VästKoms styrelse 2020-03-24 

 
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2020 
  

Förslag till beslut:  
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2020 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.  
 

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 med 426 kr/timma. 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 med 688 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 2020 rekommenderas till 426 kr/timma för biståndsbedömd 
hemtjänst. Ersättningsnivån har tidigare baserat sig på innevarande års omsorgsprisindex 
(OPI) 1. På grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats (mars 2020) är det inte möjligt att 
använda 2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats på ett snitt av höjningarna 
under de senaste tio åren (2,6 %). 
 
Hemsjukvård 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2020 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är 
för 2020 satt till 688 kr/timma.  

Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2019-12-13).  
 
Bilagor:  

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 

 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 

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

 
1 https://skr.se/5.7ac7d9cf16ef9a6cd17dfbc0.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=cirkular 
2 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  
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 2020-03-11 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2020 
 

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.  

Ersättningsnivån har tidigare baserats på innevarande års omsorgsprisindex (OPI) 3. På 
grund av att löneavtal för 2020 inte är på plats (mars 2020) är det inte möjligt att använda 
2020 års OPI. Istället har ersättningsnivån baserats på ett snitt av höjningarna under de 
senaste tio åren (2,6 %). 

 

Ersättningsnivån för 2020 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation  
426 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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Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2020 
 

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 2020 är satt till 688 kr/timma.  
 
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK4 och beslut om 
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för  Västra 
sjukvårdsregionen (2019-12-13). 
 

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. 

 
4 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html  
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Rebecka Hellman Till kommunstyrelsen  
Utvecklingsledare  
 
 
Information från rektorer till huvudman gällande anmälningar om 
kränkande behandling under läsår 2019/2020 
 
Förslag till beslut 
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. 
 
Under perioden 21 augusti 2019 t.o.m. 31 december 2019 inkom 372 anmälningar till 
huvudmannen. Statistiken hämtas från skade- och tillbudsrapporteringssystemet Skalman.  
 
Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av inkomna anmälningar 21 augusti 2019 – 31 december 2019 
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Mellan den 21 augusti 2019 och 31 december 2019 inkom 372 anmälningar rörande 
kränkande behandling. Merparten av dessa gäller grundskolan. Fler incidenter rör pojkar än 
flickor vilket följer mönster från tidigare rapporter. Likt tidigare rapporter har inga 
anmälningar inkommit från vuxenutbildningen.  

 

 

 

Flest anmälningar 
rapporterades för åldrarna 
6-10 år, även detta följer 
mönster från tidigare 
rapporter.  

 

 

Av de 372 anmälningarna var personal inblandad i 19 händelser. Av dessa är tolv anmälda i 
fel modul då de berör tillbud mot personal, kränkningar barn/elever emellan, eller kränkningar 
utförda av extern vuxen. Av kvarvarande inrapporteringar där personal kränkt elever har 
samtliga rapporterats som kränkande behandling. De fall som innefattade externa vuxna 
gällde i det ena fallet en vårdnadshavare och i det andra fallet en praktikant som efter 
incidenten fick avsluta sin praktik på skolan. För att dessa inte ska rapporteras som personal 
skulle ytterligare en personkategori kunna läggas till i Skalman.   

Som sammanställningen nedan visar är de vanligaste rapporterade incidenterna hot och våld, 
följt av kränkande behandling. Anmälaren kan uppge flera kategorier för händelsen, därav fler 
än 372 fall. Som exempel kan en anmälan innefatta kränkande behandling, hot och våld och 
sexuella trakasserier. Ansvaret för noggrannhet och tydlighet i vilka rubriker som sätts för 
incidenten läggs på den som anmäler. Ett fall har bedömts som så pass allvarligt att det 
anmälts till polisen. Fallet innefattade; hot och våld, kränkande behandling och trakasserier på 
grund av sexuell läggning. Fallet gällde en gymnasieelev. 
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I förskolan har anmälda incidenter gällt uteslutande kränkande behandling. På gymnasiet har 
tre fall av hot och våld mellan elever rapporterats. Resterande 15 fall elever emellan gällde 
kränkande behandling och olika former av trakasserier. Anmälningar om hot och våld är 
således vanligast förekommande på grundskolan.   

Som tidigare nämnts är utsatta pojkar 
överrepresenterade i rapporterade fall av 
kränkande behandling. Det är också en högre 
procent av de fall som innefattar utsatta pojkar 
som har en komponent av hot och våld i 
jämförelse med fall som innefattar flickor.  

I skalman kan anmälaren utöver form av 
kränkande behandling även uppge 
tillvägagångssätt. Nedan visas en 
sammanställning över vilka tillvägagångsätt, 
och vilka kombinationer av tillvägagångsätt, 

som rapporterats för de olika skolformerna. Anmälningar som rapporterats som kränkande 
behandling kan gälla fysiskt tillvägagångsätt utan att anses innehålla hot och våld. Även här är 
det upp till anmälaren att avgöra vilka rubriker som är mest passande för incidenten. Få 
anmälningar innefattar text- och bildburna kränkningar. En möjlig orsak är att dessa inte 
kommer personal till känna i samma utsträckning.    
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Likt föregående rapport anmäls flest incidenter på skolgården, i klassrummet eller i 
korridoren.  
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55%
26%

19%

Ja Nej Oklart, vet ej

Vuxen på plats vid kränkningen  

 

 

55% av de fall som anmäls har skett 
i närvaro av minst en vuxen.  

 

 

 
 

Av de fall som anmälts i skalman har 
vårdnadshavare informerats i 78% av 
fallen. Anledningen till att 
vårdnadshavare inte är registrerad 
som kontaktad beror i vissa fall på 
att så inte var fallet när anmälan 
gjordes, men att planer för kontakt 
lagts upp. När kontakt sedan tagits 
har ärendet inte ändrats i skalman. I 
andra fall finns inte uppgifter om en 
sådan planering.  

 

 

Av de 372 ärenden som rapporterats 
under perioden är 113 fall inte 
avslutade. I 89 av dessa fall är 
åtgärder ännu inte vidtagna och 
utvärderade. I 12 fall är åtgärder 
vidtagna men ännu inte bedömda av 
huvudmannen. Resterande 12 fall 
antas gälla administrativa misstag 
då det uppges att åtgärder är 
vidtagna och att ärendet bedöms 
vara av enklare karaktär och 
avslutas direkt av rektor.  
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Vårdnadshavaren är informerad om 
händelsen

70%

30%
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Avslutat ärende 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ett målinriktat arbete sker på varje enhet för att förebygga alla former av kränkande 
behandling.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Ett målinriktat arbete sker på varje enhet för att förebygga alla former av kränkande 
behandling.  
 
Juridiska bedömningar 
Huvudmannen, 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. 
 
Ärendet hanterades av VÄL 2020-02-19 men lyftes ur kallelsen till kommunstyrelsen då 
informationen i ärendet behövde säkerställas. Så har nu skett.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
VÄL 2020-02-19 § 12 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson   
Tf sektorchef    
 
 
Beslut skickas till 
rebecka.hellamn@stenungsund.se
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-02-19

  
 
 
 
 
§ 12 Dnr: KS 2020/50 
 
Information från rektorer till huvudman gällande anmälningar om 
kränkande behandling under läsår 2019/2020 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera 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. 
 
Under perioden 21 augusti 2019 t.o.m. 31 december 2019 har 373 anmälningar inkommit till 
huvudmannen. Statistiken hämtas från skade- och tillbudsrapporteringssystemet Skalman.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-01-17 
Bilaga 2020-01-20 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Richard Brown Till kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
 
 
Anmälningsärende – Motion om begäran att utreda kostnader 
kopplade till flyktinginvandring – Alexandra Odelsheim (SD) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att motion om begäran att utreda kostnader kopplade till 
flyktinginvandring från Alexandra Odelsheim (SD) remitterats av kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för beredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Odelsheim (SD) inkom 2020-03-20 med en motion där hon begär en utredning av 
kostnader kopplade till flyktinginvandring. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-03-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
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Stenungsund	2020-03-19		

	
	
	
	
Motion	om	tillsättande	av	utredning	för	att	redovisa	Stenungsund	kommuns	kostnader	för	
flyktinginvandring	och	migration.	
	
En	av	vår	tids	stora	politiska	frågor	såväl	nationellt	som	lokalt	är	kostnaden	för	den	
flyktinginvandring	i	Sverige	som	är	en	följd	av	Riksdagens	mindre	välbetänkta	beslut	i	
hithörande	frågor.	
	
Sveriges	kommuner	har	i	många	avseenden	fått	axla	den	tyngsta	bördan	när	det	gäller	
konsekvenserna	av	politiken	på	övergripande	nivå.	Visserligen	utgår	omfattande	statliga	
ersättningar	för	olika	kommunala	åtgärder	men	ersättningen	till	kommunerna	är	som	helhet	
för	liten.	Och	framförallt	gäller	detta	kommunens	kostnader	på	längre	sikt	när	de	statliga	
bidragen	försvinner.	
	
De	frågor	som	rör	kostnader	för	invandring	är	ur	ekonomisk	synvinkel	mångskiftande	och	
svåröverblickbara.		Förhållandet	underlättas	inte	av	att	direkta	politiska	direktiv	och	en	s.k.	
politisk	korrekthet	gör	att	medborgare	undanhålls	fakta	om	invandringens	kostnader.	
	
Prognoser	från	Sveriges	Kommuner	och	Region	(SKR)	tyder	på	att	skattehöjningar	kommer	
att	krävas	för	att	upprätthålla	nuvarande	välfärdstjänster	i	alla	kommuner.	
	
Inom	Västra	Götaland	Läns	Region	har	de	senaste	årens	invandring	medfört	väsentligt	högre	
kostnader	för	sjukvård,	tandvård	och	skola/undervisning	och	givetvis	också	en	ökad	
belastning	för	personal	inom	dessa	områden.	
	
Sverigedemokraterna	Stenungsund	vill		att	de	berörda	i	kommunen	omgående	tillsätter	en	
utredning	för	att	kartlägga	de	ekonomiska	konsekvenserna	för	kommunens	ekonomi	på	
grund	av	den	pågående	flyktinginvandringen.	Kostnader	för	ökad	köbildning	när	det	gäller	
tillgång	till	bostads-/välfärdstjänster,	ska	ingå	i	kartläggning.	
	
Utredningens	syfte	är	att	ge	bättre	beslutsunderlag	för	kommunens	politiker	och	dess	
resultat	är	av	vitalt	intresse	för	kommunens	medborgare	och	skattebetalare.	
	
Med	hänvisning	till	ovanstående	föreslås	kommunfullmäktige	att	besluta:		
	

314



Att	ge	berörda	utskott	i	uppdrag	att	utreda	kommunens	samtliga	kostnader	som	
sammanhänger	med	asylinvandring,	migration	och	illegala	invandrare.	
	
Att	utredningens	resultat	ska	presenteras	snarast	möjligt.	
	
	
	
Alexandra	Odelsheim		
Sverigedemokraterna		 	
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Skrivelse till kommunstyrelsen angående 
planerade lokalförändringar inom 
förskoleverksamheten hösten 2020  

Bakgrund 
Stora Höga förskola består av två avdelningar med vardera 15-20 barn. Samtliga 
avdelningar är fulla och det är inte ovanligt att barn som nu går på Stora Höga förskola börjat 
någon annanstans för att sedan flytta över till Stora Höga så fort plats uppstått. Den är 
centralt belägen med närhet till kommunikationer och har en stor gård med grönytor som 
inbjuder till lek. För mindre än ett år sedan beslutade kommunfullmäktige att inte avveckla 
Stora Höga förskola .  1

Nuvarande situation 
Måndag 2020-03-30 får vårdnadshavare till barn på Stora Höga förskola en kallelse till ett 
informationsmöte . I kallelsen skriver rektor samt sektorchef att verksamheten på Stora Höga 2

förskola kommer pausas till hösten på grund av minskat barnantal i hela kommunen och att 
det finns ett överskott på förskoleplatser. De tar även upp lokalernas renoveringsbehov som 
skäl till pausningen av verksamheten. Hela verksamheten kommer flyttas till Getskär, Anrås 
eller Spekeröds förskolor. Detta enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-03-23  där 3

kommunstyrelsen noterar informationen. I kallelsen till sammanträdet står följande bakgrund 
att läsa  4

 
“Utifrån förändrat behov kommer sex till nio avdelningar pausas pga          
överkapacitet vid höststarten 2020. Dessa avdelningar finns på        
förskolorna Anrås (1 avd), Bergsvägen (1 avd), Hasselbacken (1 avd),          
Spekeröd (2 avd), Stora Höga (2 avd) och Brudhammar (2 avd). Vissa            
avdelningar kommer att succesivt öppnas under ht 2020 och vt 2021.” 

 

1 Protokoll kommunfullmäktige 2019-06-13 §91 DNR: KS 2019/291 
https://www.stenungsund.se/download/18.1200403516b6e804a8519225/1561032955847/Protokoll%20KF%202019-06-13.pdf?
fbclid=IwAR2FuCmLn9ybBQqrwroTPKg79Vr2oX4FQ-ALuXRjMC8LvdMLccGsJ54FFCQ 
2 Se Bilaga I Inbjudan till informationsmöte angående förändringar av Stora Höga förskolas verksamhet 
3 Protokoll kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-23 §116 DNR: KS 2020/15 
https://www.stenungsund.se/download/18.58f7984917117322702573d9/1585586460544/Kommunstyrelsen%202020-03-23.pdf
?fbclid=IwAR2e2dcVj2snCiFOm7nhM-IgaXpL7GxaR45UmBh0r3WelfD2GRvINAx2UKk 
4 Sidan 411 
https://www.stenungsund.se/download/18.68477b32170f3a0f4c0138e1/1584717714931/Kallelse%20KS%202020-03-23.pdf?fb
clid=IwAR12u_hWd3G-H99YXZDVziSM5JtRJa6FAF6gpGc3iGzsFgEUGwKVZCX5c1Y 
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Våra invändningar 
Vi vill med denna skrivelse belysa de reella konsekvenserna av detta beslut. Utifrån ovan 
citerad beskrivning framgår inte att den föreslagna åtgärden, paus av två avdelningar på 
Stora Höga förskola på obestämd tid, i praktiken leder till en nedläggning av förskolan. Detta 
då samtliga avdelningar med både barn och personal flyttas till tidigare nämnda förskolor 
vilket får konsekvensen att det inte bedrivs någon verksamhet i lokalerna. En avveckling som 
kommunfullmäktige så sent som i juni 2019 avstod från att göra, vilken då krävde ett politiskt 
beslut. Att nio månader senare, genom ett “notat”-beslut efter en information från 
förvaltningen, genomföra den här s.k. "pausen" (de facto avvecklingen) av förskolan upplever 
vi som moraliskt fel. Vi ifrågasätter även riktigheten i ärendets formella beslutsgång. 
 
Vi som vårdnadshavare till barn på Stora Höga förskola motsätter oss beslutade 
lokalförändringar och denna indirekta nedläggning av Stora Höga förskola. Detta eftersom 
Stora Höga förskola med anledning av sin lokalisation lämpar sig utmärkt för vårdnadshavare 
isom pendlar med kollektivtrafik. Att kunna lämna sina barn på förskolan på vägen till bussen 
eller tåget är oerhört värdefullt i den pressade logistiska situation som småbarnsföräldraskap 
ofta innebär. Stora Höga är dessutom ett attraktivt samhälle att flytta till, mycket tack vare de 
goda förbindelserna med kollektivtrafik. Varför lägga ner den förskola som ger 
vårdnadshavare absolut bäst möjlighet att nyttja dessa? 
 
Inflyttning är ytterligare ett argument för att behålla Stora Höga förskola i sin nuvarande form. 
Enligt en befolkningsprognos för Stenungsund kommun 2019-2028 kommer Stora Högas 
befolkning att öka med 9% 2018-2023 och 2023 beräknas folkmängden i hela kommunen 
överstiga 29 000 personer . Samma rapport talar också om en stor efterfrågan på bostäder 5

som pendlingsmässigt är välbeläget nära Göteborgsregionen vilket stämmer väl in på Stora 
Höga . De inflyttande beräknas vara i åldrarna 25-40 år vilket i sin tur medför att antalet 6

förskolebarn ökar. Varför lägga ner en förskola när befolkningen förväntas öka? 
 
Avseende lokalernas renoveringsbehov har vi utan framgång varit i kontakt med åtskilliga 
tjänstemän och representanter för Stenungsundshem utan att någon kunnat presentera ett 
besiktningsprotokoll som objektivt redogör för eventuella behov. Vi har full förståelse för att 
lokalerna kan var i behov av underhåll men att lägga ner hela verksamheten med det motivet 
är för oss främmande och förhastat.  
 
I tidigare nämnda protokoll och kallelser till kommunstyrelsen skrivs det att behovet av 
förskoleplatser på kort sikt är lägre och att vissa avdelningar successivt öppnas ht 2020 och 
vt 2021. Att då stänga en förskola när förvaltningen själv säger att de under samma period 

5 Sweco Befolkningsprognos Stenungsund Kommun 2019 
https://www.stenungsund.se/download/18.244f814513445470fa98000444/1561374974848/Befolkningsprognos.pdf?fbclid=IwA
R1cLF4nfP0dEwcJvpnIFqnDbToTPWd1AobsoCHoHbxpA7k3rR2jaGmzkYE 
6 
https://www.svenskfast.se/nyproduktionsprojekt/vastra-gotaland/stenungsund/stora-hoga/stora-hoga/getskar/brf-angsliljan--salt
angen/193730 
https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/objekt/?source=Hemnet+Projekt&objektID=2232498 
https://www.deromebostad.se/sok-bostad/projekt/kaprifolen 
https://www.svenskbyggtidning.se/2019/11/20/riksbyggen-byggstartar-68-hyresratter-i-stora-hoga-stenungsund/ 

317

https://www.stenungsund.se/download/18.244f814513445470fa98000444/1561374974848/Befolkningsprognos.pdf?fbclid=IwAR1cLF4nfP0dEwcJvpnIFqnDbToTPWd1AobsoCHoHbxpA7k3rR2jaGmzkYE
https://www.stenungsund.se/download/18.244f814513445470fa98000444/1561374974848/Befolkningsprognos.pdf?fbclid=IwAR1cLF4nfP0dEwcJvpnIFqnDbToTPWd1AobsoCHoHbxpA7k3rR2jaGmzkYE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.svenskfast.se%2Fnyproduktionsprojekt%2Fvastra-gotaland%2Fstenungsund%2Fstora-hoga%2Fstora-hoga%2Fgetskar%2Fbrf-angsliljan--saltangen%2F193730%3Ffbclid%3DIwAR0HR0_RUmIRewGgEpFTRhawwtDujGpUgHYrsSA-tdtHqYkbgc6hg6dKCLY&h=AT3vDeX6RIq2qRMCjWbdLPV9VgaVjOzXpYlkuOC7kcGtm6WZXz2UAKYEeUMxPrUETeLZJnIWUuEqOuSNCZtRWysJoDIVuBl3FrKlCb1KDbBLDUrJTB9XA2wvMtqwBjuPpw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.svenskfast.se%2Fnyproduktionsprojekt%2Fvastra-gotaland%2Fstenungsund%2Fstora-hoga%2Fstora-hoga%2Fgetskar%2Fbrf-angsliljan--saltangen%2F193730%3Ffbclid%3DIwAR0HR0_RUmIRewGgEpFTRhawwtDujGpUgHYrsSA-tdtHqYkbgc6hg6dKCLY&h=AT3vDeX6RIq2qRMCjWbdLPV9VgaVjOzXpYlkuOC7kcGtm6WZXz2UAKYEeUMxPrUETeLZJnIWUuEqOuSNCZtRWysJoDIVuBl3FrKlCb1KDbBLDUrJTB9XA2wvMtqwBjuPpw
https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/objekt/?source=Hemnet%20Projekt&objektID=2232498&fbclid=IwAR07vDBg6wsBiln2rSMYfiyEOLDB7Q1XxUI1UEcuLrmdQDPHv14Nn2ndpXk
https://www.deromebostad.se/sok-bostad/projekt/kaprifolen?fbclid=IwAR12s0-fUdpsFq71-SKz6W9_5_dQli7rr3D5qg3Ue3nA-5LcV1lzy8qkTDU
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kommer öppna avdelningar är för oss svårt att förstå. “Men den stängs inte, den pausas 
bara” säger vän av ordning. Vi har frågat både rektor och sektorchef hur en öppning av Stora 
Höga förskola skulle gå till när pedagoger och barn är utspridda på tre andra förskolor utan 
att få ett bra svar. Den verksamhet som nu bedrivs i lokalerna skulle vara förlorad och 
kommunen måste börja om på noll. VI har full förståelse för att den kommunala 
organisationen måste ha möjlighet att reglera sin kapacitet, men att pausa en hel förskola, 
sprida ut barn och pedagoger på tre andra lokaler och sedan överväga att öppna 
verksamheten igen en termin senare är kortsiktigt och ett helt oacceptabelt sätt att behandla 
de barn som faktiskt berörs av beslutet. Barn behöver trygghet och stabilitet, inte skyfflas 
omkring av tjänstemän för att göra kortsiktiga besparingar. Att se till barnens bästa vid beslut 
som rör barn är inte bara viktigt utan även svensk lag genom barnkonventionen artikel 3. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunstyrelsen besluta att 

omvärdera lokalförändringarna inom förskoleverksamheten för att istället fokusera 
kapacitetsjusteringarna på större enheter. Detta för att på så sätt kunna undvika dels 
en förlust av en välfungerande verksamhet men framför allt att 35-40 förskolebarn 
slipper börja om på nytt. 
 
 
 

Stora Höga 2020-04-06 
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Bengt Engdahl 
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Caroline Lindqvist 

Charlotte Berglind 

Christoffer Winkler 

Daniel Bromander 

Ellen Heurlén  
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Emma Pakki 

Emmi Karlsson 
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Johannes Larsson 
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Kristian Bernhardsson 
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Linda Graf 

Linus Fernstöm 

Magnus Olsson 

Malin Isaksson 

Maria Kontogogou 

My Rehnmark 

Per Frick 

Petter Lundgren 

Richard Winqvist 

Rikard Olander 
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Sandra Engahl 

Simon Hermansson 

Simon Isaksson 

Simon Tillström 
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Bilaga I 

Inbjudan till informationsmöte angående förändringar av Stora höga 
förskolas verksamhet 

Till hösten kommer förändringar göras i förskolans verksamhet. Vi ser att barnantalet minskar i hela 
kommunen och att befolkningsökningen i kommunen avstannat. De senaste åren har kommunen 
samtidigt satsat på att bygga nya ändamålsenliga lokaler åt förskolan. Det innebär att vi för tillfället 
och en tid framöver har ett överskott på förskoleplatser, spridda över hela kommunen. 

Utifrån detta har det beslutats att ett flertal avdelningar kommer att pausas inom kommunen, däribland 
verksamheten på Stora Höga förskola. Hela verksamheten med barn och personal kommer att flyttas 
till Anrås, Getskär eller Spekeröds förskolor. 

Denna flytt kommer att genomföras med start till höstterminen 2020 vecka 32. 

Stora Höga förskolas nuvarande lokaler har i dagsläget ett renoveringsbehov och uppfyller inte alla 
krav utifrån Miljö- och hälsoskyddsregler. Beslutet att flytta ut verksamheten från nuvarande lokaler 
gäller framöver. Nya ställningstaganden kommer att tas om förutsättningarna ändras. 

Vi förstår att detta beslut kan skapa viss oro, men vi vill trygga er i att det kommer att falla väl ut för 
såväl barn som personal. 

Ni föräldrar kan välja vilken av Anrås, Getskär eller Spekeröds förskolor som ni vill att ert barn 
bereds plats på. Vår ingång i detta är att hålla samman barn och personal i möjligaste mån utifrån era 
önskemål. Om ni har ett konkret önskemål av förskola oberoende av grupptillhörighet kommer vi ta 
hänsyn även till det. Era svar kommer att samlas in efter informationsmötet. 

På informationsmötet kommer personal, rektor och verksamhetschef finnas på plats för att besvara era 
frågor. 

Ni är välkomna till Stora Höga förskola: 

Måndagen den 6 april, 

Kl. 17:30 

Med vänlig hälsning, 

 

Ros-Mari Niklasson Elisabeth Andreasson 

Rektor Verksamhetschef 

ros-mari.niklasson@stenungsund.se elisabeth.andreasson@stenungsund.se 
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     2020-04-02  
 

Skrivelse till kommunalstyrelsen 
 

Som hyresgäst på Stenungsund Arena måste vi ge Er en helhetsbild av vår situation efter att 
försökt att fått förståelse för den verklighet som arenan befinner sig i. 
 
Efter bl.a. påtryckningar ang. avtalsbrott gällande exklusivitetsrätten på Stenungsund Arena 
gör vi en skrivelse till Er för att upplysa om vår situation på BOOST Café & Restaurang. 
 
Först ett förtydligande och lite historik för att berätta vår resa med projektet Stenungsund 
Arena och vad som skickades ut på upphandling. 
 
2014 kom det ut en upphandling om restaurang och café inkl. bowling i Stenungsund Arena. 
Vi bland flera andra aktörer skickade in intresseanmälan och fick enl. framställan att 
inkomma med ett koncept som byggde på en Sport-bar. De ansvariga för detta var då Ingvar 
Björkman och Thomas Löfgren. Dessa hade fått i uppdrag att utse den/de som hade 
framtagit rätt koncept med en restaurangkedja som avsändare. Vi vann denna upphandling 
ihop med en sportkedja som heter All Star och fick då tilldelningsbeslutet. 
 
2015 ändrades inriktningen med ett kommunbeslut där alkohol inte fick förekomma på 
Stenungsunds kommunala lokaler, därigenom så togs ett principbeslut. Sport-barkedjan All 
Star fick då ersättning för de kostnader som varit för framtagandet av konceptet och blev 
tvungen att hoppa av. 
 
Vi satt fortfarande med tilldelningsbeslutet och att driva restaurang & café inkl. bowling och 
fick därigenom en möjlighet att rita om konceptet till vad det är idag med namnet BOOST 
Café & restaurang. Inför detta togs det då fram ett nytt avtal där vi skulle driva Restaurang, 
Caféer, & Bowling. I detta avtal skrevs det in att vi bl.a. hade exklusivitetsrätt på all mat, 
dryck och kioskvaror. Ytligare fick vi med att vi skulle få servera till slutna sällskap och för 
detta gick vi med på att göra en avbetalningsplan på kök & nya bowlingmaskiner, som 
kommunen upphandlade och bekostade. 
 
Vid övertagandet i juli 2018 startade vi vår verksamhet, men med flera brister där 
anpassningar inte var klara enl. avtal, bl.a. vissa elinstallationer inte var klara och tillika ingen 
bowling som gick att ta i bruk. Bowlingen fick vi igång först i slutet av december samma år 
vilket medförde betydande resultatavvikelser för verksamheten 
 
I april 2019 öppnade STC sin verksamhet i Arenan och här bedriver de ett gym, MEN med 
konkurrerande serveringsdel i sin verksamhet gentemot vårt exklusivitets avtal. Detta 
förändrar våra ekonomiska antaganden för verksamheten 
 
Maj månad samma år 2019 beslutade arena-ansvarig att man skulle stänga alla helger och i 
juni och juli stänga helt i simhallen, som är huvudattraktionen – detta utan att föra en dialog 
med oss hyresgäster. Vår verksamhet bygger helt på de besöksflöden som finns i 
anläggningen, då den överenskommelsen med kommunen var att arenan skulle ha öppet 
alla dagar 07.00 till 22.00. 
 
I samma månad maj 2019 fick vi ett tillståndsbeslut gällande alkohol, men som var begränsat 
till vissa klockslag och inte i alla våra lokaler. Vår kalkyl och beslut för etablering i 
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anläggningen bygger på att vi kan ha ett brett erbjudande till anläggningens besökare och 
skapa flera intäktsströmmar vilket innefattar försäljning av dryck så väl alkoholhaltiga som 
alkoholfria. 
 
Samma månad maj 2019 fick vi reda på att Nösnäsgymnasiet har gjort ihop med kommunen 
en direktupphandling på caféaktör, utan offentlig publicering. Detta innebar betydande 
inkomsttapp och försämrat underlag för verksamheten då vår verksamhet bygger på att man 
kan samordna viss matproduktion för att skapa bra beläggningsgrad på personal. Vi fick 
minska denna del av verksamheten på mycket kort tid, helt utan varsel eller dialog. 
 
Vi anser att kommunen har ändrat förutsättningarna kraftig utifrån det som förespeglats oss 
i samband med avtalsförhandlingen. Vidare anser vi att kommunikationen brustit i flera 
delar och att man t o m i väsentliga delar bryter ingånget avtal.  
 
 

1. Avtal har inte efterlevt gällande exklusivitetsrätt-avtalsbrott 
2. Stängning av simhall 2019 (huvudattraktionen som intäkterna för vår verksamhet 

bygger på) helger i maj och hela juni & juli utan kompensation 
3. Att vårt vingklippta alkoholtillstånd inte ger oss förutsättningar att bedriva full 

verksamhet 
4. Direktupphandlar, på oklar grund, ytterligare en caféaktör för Nösnäsgymnasiet.  

 
Vi har genom dessa punkter ovan försökt att få till en dialog med tjänstemännen och ansvariga 
om att omförhandla hyresavtalet, där vi varit beredda att jämka med flera långsiktiga och 
konstruktiva förslag, men inte fått gehör. 

 
Vi har bl.a. lämnat ett förslag om en omsättningshyra för hela vår verksamhet, där 
procentsatsen inkluderar avbetalning för kök & bowlingmaskiner, då vi anser att detta ingår i 
entreprenaden och hyresvärden ensamt kan påverka öppettider i arenan, utan vår möjlighet 
att parera för minskad beläggning. 

 
Skall det finnas en verksamhet i detta utförande som finns idag och att det skall gå att bedriva 
sådan rörelse över tid, så måste det komma tillstånd ett nytt avtal som är anpassad efter den 
verklighet som arenan befinner sig i. 
 
Avslutningsvis så vill vi tro att ni politiker är överens om att ni önskar en extern aktör som skall 
bedriva dessa restauranger och caféer för våra kommuninvånare för att göra Arenan till den 
attraktion och upplevelse som vi alla önskar. För att kunna möta dessa krav och önskemål 
måste det också finnas förutsättningar att verka över tid och bli ett långsiktigt samarbete för 
oss som skall förverkliga er vision. Det krävs också att ingångna avtal följs, att man som 
hyresvärd har en dialog tillsammans med sin hyresgäst och att man skapar förutsättningar och 
agerar professionellt i alla delar. Vi hoppas att i dessa svåra tider som vi nu befinner oss i skall 
få oss alla att lyfta blicken och möta de kommande månaderna med en ambition om att skapa 
en positiv miljö för alla invånare att kunna möta en prövande framtid. Vi är redo att bidra till 
att skapa en arena som blir ett positivt inslag och en trevlig upplevelse för så väl invånarna i 
Stenungsund som alla gäster som besöker vår kommun. 
 
 
/Jörgen & Richard 
BOOST Café & Restaurang
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2020-04-20 

 

 

 
 
Till Socialminister Lena Hallengren 

 
  
Vädjan till regeringen att med anledning av Pandemi Covid-19, tillfälligt upphäva 
skyldigheten att verkställa hemtjänstinsatser, hemsjukvård och LSS-insatser för 
icke åretruntboende. 
 
Vi kommuner placerade i vårt vackra Bohuslän, välkomnar alltid alla besökare till Västkusten. Men i 
samband med den globala Pandemin och myndigheternas rekommendationer, är situationen i varje 
kommuns vård och omsorg, minst sagt ansträngd. Därför vädjar undertecknade till Regeringen att 
tillfälligt överväga att för icke åretruntboende upphäva skyldigheten att verkställa hemtjänstinsatser, 
hemsjukvård och LSS-insatser under den tiden restriktioner i samband med Covid 19-läget, verkar. 
 
Varje år uppstår en ansträngd situation i bemanningen under sommartid för att klara ovan nämnda 
insatser för oss berörda kommuner. Men Covid 19 ställer hela den kommunala omsorgen i ett extra 
svårt läge, ökade sjuktal, reglerade och nya arbetssätt, oro i organisation och hos anhöriga och 
utmaningar gällande skydd av både personal och vårdtagare. Dessutom ökad restriktivitet kring 
feriearbete.  
 
Flera kommuner har agerat självständigt och fattat olika beslut i frågan. Alla vill vi följa lagen och ge 
alla en bra vård och omsorg. Vi har alla hanterat påskhelgen nyligen, det mesta har avlöpt bra och 
under kontroll. Framåt vet vi dock, att många, inte minst delårsboende kommer komma, med 
nuvarande läge och stor osäkerhet om utvecklingen, vill vi understryka att vi ser det för flera 
kommuner som en stor utmaning, för andra kommuner som en omöjlighet att bistå med det 
lagreglerade stödet som de delårsboende normalt har rätt till. 
 
Vi kan inte nog betona behovet av ett beslut från Regeringen för att balansera bördan under 
nuvarande kritiska läge. Därför vädjar undertecknade till Regeringen att tillfälligt upphäva skyldigheten 
att verkställa hemtjänstinsatser, hemsjukvård och LSS-insatser för icke åretruntboende under den 
tiden restriktioner i samband med Covid 19-läget, verkar. 
 
 
Kent Hansson           Catharina Bråkenhielm               Mats Abrahamsson  
Kommunstyrelseordförande          Kommunstyrelseordförande            Kommunstyrelseordförande 
Strömstad kommun         Orust kommun             Sotenäs kommun 
 
Miguel Odhner                   Liselotte Fröjd             Jan Utbult  
Kommunstyrelseordförande          Kommunstyrelseordförande            Kommunstyrelseordförande 
Kungälvs kommun         Tanums kommun             Öckerö kommun 
 
Jan Hognert           Jan Olof Hansson              Christer Hasslebäck  
Kommunstyrelseordförande          Kommunstyrelseordförande            Kommunstyrelseordförande 
Munkedals kommun         Lysekils kommun             Uddevalla kommun 
 
Bo Pettersson          Martin Johansen 
Kommunstyrelseordförande          Kommunstyrelseordförande       
Stenungsunds kommun         Tjörns kommun 
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Anteckning
2020-04-17 Dnr KS 2020/88

Redovisning av delegationsbeslut 2020-04-27

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

2020-02-10 P_1 Tills vidare P_6779 Stödpedagog 1,0

2020-02-24 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 1,0

2020-02-03 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 1,0

2020-02-01 P_1 Tills vidare P_9267 Handledare 1,0

2020-02-14 P_1 Tills vidare P_1436 Fysioterapeut 1,0

2020-02-03 P_1 Tills vidare P_A691 Lärare förskola 1,0

2020-02-03 P_1 Tills vidare P_A420 Verksamhetsch Grundskola 1,0

2020-02-03 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 1,0

2020-02-10 P_1 Tills vidare P_7634 Parkarbetare 1,0

2020-02-14 P_15 Allmän visstid P_2461 Fritidsassistent 9999-12-31 1,0

2020-02-03 P_15 Allmän visstid P_2068 Lärarassistent 9999-12-31 1,0

2020-02-01 P_15 Allmän visstid P_3391 Elevassistent 9999-12-31 1,0

2020-02-24 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_15 Allmän visstid P_F714 Extratjänst 9999-12-31 1,0

2020-02-03 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-02-10 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_15 Allmän visstid P_F714 Extratjänst 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_15 Allmän visstid P_F714 Extratjänst 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_15 Allmän visstid P_F714 Extratjänst 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2020-02-24 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 1,0

2020-02-03 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-02-01 P_3 Besttid eg vik P_9917 Lokalvårdare 9999-12-31 1,0

2020-02-10 P_3 Besttid eg vik P_3391 Elevassistent 9999-12-31 1,0

2020-02-17 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 2020-03-29 1,0

2020-02-17 P_3 Besttid eg vik P_3680 Barnskötare 2020-03-29 1,0

2020-02-17 P_3 Besttid eg vik P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2020-02-01 P_9 Viss tid prov P_A691 Lärare förskola 9999-12-31 1,0

2020-02-01 P_1 Tills vidare P_1137 Sjuksköterska 0,9

2020-02-17 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 0,9

2020-02-03 P_3 Besttid eg vik P_8463 Måltidsbiträde 9999-12-31 0,8

2020-02-17 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2020-02-03 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2020-02-04 P_1 Tills vidare P_4402 Studie o yrkesvägledare 0,8

2020-02-24 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 0,8

Handläggare: Rickard Sandin, personalenheten

Nyanställningar KS februari 2020

1 Rickard Sandin, 2020-04-08 09:10
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2020-02-18 P_15 Allmän visstid P_9773 Lärare i senare åren 9999-12-31 0,8

2020-02-17 P_3 Besttid eg vik P_2069 Skolvärd 9999-12-31 0,8

2020-02-24 P_3 Besttid eg vik P_0188 Överförmyndarhandläggare 9999-12-31 0,8

2020-02-01 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2020-02-10 P_1 Tills vidare P_A690 Lärare fritidshem 0,8

2020-02-17 P_15 Allmän visstid P_2792 Resursperson 9999-12-31 0,8

2020-02-10 P_3 Besttid eg vik P_1984 Vårdbiträde 9999-12-31 0,8

2020-02-03 P_3 Besttid eg vik P_8463 Måltidsbiträde 9999-12-31 0,7

2020-01-01 P_25 Viss tid >67 år P_3680 Barnskötare 9999-12-31 0,4 Utifrån verksamhetens behov och budgetskäl.

2020-01-07 P_15 Allmän visstid P_3646 Resurspedagog 9999-12-31 0,2 Utifrån verksamhetens behov..

2020-02-01 P_22 Obeh skollagen P_5988 Lärare obehörig 9999-12-31 0,2 Utifrån verksamhetens behov. Har en 80% tjänst i kommunen.

2020-02-17 P_25 Viss tid >67 år P_A152 Gymnasilärare yrkes 2020-03-27 0,2 Utifrån verksamhetens behov.

9999-12-31 Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare

P_3 Besttid eg vik

P_15 Allmän visstid

P_25 Viss tid >67 år

P_9 Viss tid prov

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare

Provanställning för en tillsvidareanställning.

Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Tillsvidareanställning (fast anställning).
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2 Rickard Sandin, 2020-04-08 09:10
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Inrättande av åtgärder för att begränsa Covid-19 inom omsorgen 

Syftet med denna skrivelse är att säkerställa en begränsning av smitta gällande Covid-19. 
Grundprincipen vi vill lyfta fram är att personal som arbetar med sjuka vårdtagare inte också 
ska vårda friska vårdtagare. Åtgärder och resurser behöver skapas för att öka tryggheten för 
våra äldre, deras anhöriga och vår egen personal.  

Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram extraordinära åtgärder utöver den ordinarie 
verksamheten inom äldreomsorgen. Exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara Covid-19 
grupp/team. Antalet personer som vårdtagarna möter måste starkt begränsas.   

All vårdpersonal skall erhålla den skyddsutrustning som krävs enligt myndigheternas 
rekommendationer för att arbetstagaren ska känna en trygghet när man utför sina 
arbetsuppgifter. Kostnader i denna situation måste få en underordnad roll.   

Våra äldre som idag finns på Säbo, måste hjälpas med kontakter med sina anhöriga. En 
möjlighet måste skapas så att man kan ”skypa” med anhöriga (eller motsvarande lösningar). 

Finansieringen i ett första steg bör belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, 
med en mnkr.  

Vår ambitionsnivå är hög! Trygghet för äldre i våra boenden och hemtjänst, trygghet för våra 
anställda och vetskapen för anhöriga att vi gör allt vi kan för att på ett tryggt sätt ta oss 
igenom Covid-19 pandemin.  

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att till kommande kommunstyrelse den 25 maj 2020 svara på 
denna skrivelse och presentera adekvata åtgärder.  

 

 

Bo Pettersson 2020-04-22
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/421
2020-04-24

 
Marita Hjelm Till kommunstyrelsen 
Föreningskonsulent 
 
 
Tillfälliga åtgärder för föreningar för att mildra de ekonomiska 
konsekvenserna till följd av Covid-19 pandemin 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förslag till åtgärder för föreningslivet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningslivet har som en följd av Covid-19 pandemin till stor del ställt in planerad tränings- 
och tävlingsverksamhet samt cuper och andra arrangemang vilket gör att de tappar intäkter 
och har minskad bidragsgrundande verksamhet.  
 
För att erbjuda lättnader för föreningslivet föreslår verksamheten att utbetalning av bidrag kan 
tidigareläggas samt kan 2019 års redovisning av lokalt aktivitetsstöd ligga som grund för 2020 
års bidrag för samma period. Verksamheten föreslår också att bokade lokaler kan sägas upp 
med kort varsel utan avgifter.  
 
Beskrivning av ärendet 
Föreningslivet har följt Folkhälsomyndighetens och specialförbundens rekommendationer för 
tränings- och tävlingsverksamhet samt cuper och andra publikdragande arrangemang. 
Konsekvensen har blivit att inkomstbringande verksamhet har fått ställas in samt har 
schemalagd verksamhet lagts ner med kort varsel.  
Statliga medel har tilldelats föreningslivet för bidrag till bl a inkomstbortfall och 
merkostnader vid inställda arrangemang vilket föreningarna kan söka via Riksidrottsförbundet 
(RF).  
 
För att erbjuda lättnader för föreningslivet föreslår verksamheten nedanstående åtgärder:  
 

 LOK-stödet som är grunden i kommunens stöd till idrottsföreningar kommer betalas ut i 
maj istället för i september. Bidrag kommer betalas ut även om idrottsträningar ställts in 
eller färre än vanligt deltagit i träningen. Verksamheten följer Riksidrottsförbundets 
beslut om att basera bidraget på 2019 års utbetalning. Föreningar fortsätter att föra 
närvarokort för sin verksamhet.  

 

 Möjlighet att under den begränsade krisperioden avboka idrottshallstider som inte 
används. Ingen avbokningsavgift utgår och det finns ingen minsta uppsägningstid. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/421
2020-04-24

 Anläggningsstöd kan betalas ut i maj istället för augusti. Stödet betalas inte ut tidigare 
med automatik utan efter önskemål från förening. 

 

 I rådande läge rekommenderas föreningar att ha sina årsmöten digitalt eller flytta fram 
mötet för att minska smittspridningen. Att årsmötet skjuts fram påverkar inte 
föreningarnas möjlighet att söka bidrag hos Kultur och Fritid. 

 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser för föreningsbidrag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet gynnar barn och ungdomar då det underlättar för föreningslivet att fortsatt kunna 
bedriva verksamhet.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-24 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 
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