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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 1 december. 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Gymnasieplan 2021–2023 - Årlig 
utvärdering 2022 
09:05-09:15 
 

Svara på 
frågor: 
Niclas 
Brattefors 
 

KS 
2022/484 

 

4 Interkommunal ersättning, kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 
09:15-09:20 
 
Omedelbar justering 
 

Svara på 
frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 
 

KS 
2022/882 

 

5 Interkommunal ersättning, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola i Göteborgsregionen 
2023 
09:20-09:25 
 
Omedelbar justering 
 

Svara på 
frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 
 

KS 
2022/881 

 

6 Interkommunal ersättning, förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
International School of the Gothenburg 
Region (ISGR) i Göteborgsregionen 2023 
09:25-09:30 
 
Omedelbar justering 
 
 
 
 
 

Svara på 
frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 
 

KS 
2022/880 
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7 Övergångslösning avseende hantering av 

serveringstillstånd och tobaksfrågor 
09:30-09:40 
 
Omedelbar justering 
 

Föredragning: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2022/574 

 

8 Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 
2023–2024 
09:40-09:45 
 

Svara på 
frågor: 
Rickard 
Persson 
 

KS 
2022/626 

 

9 Plan för stöd till anhöriga Sektor socialtjänst 
09:45-10:10 

Föredragning: 
Jenny 
Brunsten  
 

KS 
2021/1094 

 

10 Ianspråktagande av investeringsreserv för 
trygghetslarm till ordinärt boende 
10:10-10:15 

Svara på 
frågor: 
Rickard 
Persson 
 

KS 
2022/969 

 

  
PAUS 10:15-10:30 

   

11 Information om energi- och 
klimatrådgivning 2021–2023 - Stenungsund, 
Tjörn, Orust och Lilla Edet (STOL) 
10:30-11:00 
 

Föredragning: 
Petter 
Bergman 
 

KS 
2021/714 

 

12 Information om markförfrågningar 
11:00-11:15 

Föredragning: 
Therese 
Brattfors, 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2022/234 

 

13 Planstart för gång- och cykelväg 
Solgårdsvägen-Södra Vägen 
11:15-11:25 
 

Svara på 
frågor: 
Veronica 
Götzinger, 
Fabiana 
Tomé 
 
 
 

KS 
2022/858 
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14 Startplan för detaljplaner 2023-2024 

11:25-11:35 
 

Svara på 
frågor: 
Veronica 
Götzinger, 
Fabiana 
Tomé 
 

KS 
2022/795 

 

15 Planstart för detaljplan Kyrkeby 3:31, 
Jörlanda pastorsexpedition 
11:35-11:45 
 

Föredragning: 
Kasemsun 
Rawvilai,  
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2022/968 

 

16 Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 
5:68 
11:45-11:50 
 

Svara på 
frågor: 
Josefine 
Johansson, 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2022/595 

 

17 Ansökan om planbesked för del av Bärby 
1:4, Stora Höga 
11:50-12:00 
 

Svara på 
frågor: 
Josefine 
Johansson, 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2022/318 

 

  
LUNCH 12:00-13:00 
 

   

18 Antagande av koldioxidbudget och 
inriktning av åtgärder i 
kommunorganisationen 
13:00-13:10 
 

Svara på 
frågor: 
Anna 
Andersson, 
Malin 
Henriksson 
 

KS 
2022/710 

 

19 Kulturmiljöprogram för Stenungsunds 
kommun 
13:10-13:20 
 

Svara på 
frågor: 
Clara 
Svensdotter, 
Malin 
Henriksson 

KS 
2022/746 
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20 Avtal om råvattenleverans mellan 
Stenungsunds kommun och Perstorp Oxo 
AB 
13:20-13:25 
 

Svara på 
frågor: 
Camilla 
Svensson 
 

KS 
2022/850 

 

21 Slamtaxa 
13:25-13:30 
 

Svara på 
frågor: 
Camilla 
Svensson 
Michael 
Kööhler 
 

KS 
2022/821 

 

22 Kommungemensam policy och riktlinjer för 
små avlopp 
13:30-13:55 
 

Föredragning: 
Martin 
Ladfors  
Lina 
Johansson 
 

KS 
2020/578 

 

23 Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 
13:55-14:05 
 

Svara på 
frågor: 
Daniel Jerling 
 

KS 
2021/183 

 

24 Svar på återremiss om kylda matlådor 
14:05-14:25 
 

Föredragning: 
Anna Wejdin 
 

KS 
2018/12 

 

  
PAUS 14:25-14:40 
 

   

25 Projektering och upphandling av 
Stenungskolans ombyggnation 
14:40-15:05 
 

Föredragning: 
Benny 
Ankargren 
 

  

26 Rivning av byggnader på fastigheterna 
Stenung 3:112, 3:114 och 3:244 
15:05-15:15 
 

Svara på 
frågor: 
Helena 
Cessford 
 
 
 
 
 
 

KS 
2022/915 
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27 Byggnation av återvinningscentral i Stora 

Höga 
15:15-15:35 
 
 

Föredragning: 
Helena 
Cessford,  
Michael 
Kööhler,  
Camilla 
Svensson 
 

KS 
2022/963 

 

28 Uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
15:35-16:00 
 

Föredragning: 
Christer 
Larsson 
 

 
 

 

29 Revidering av riktlinjer för hantering av 
bisysslor 
16:00-16:05 
 

Svara på 
frågor: 
Christer 
Larsson 
 

KS 
2022/785 

 

30 Uppföljning och prognos 2022, 
Stenungsunds kommun 
16:05-16:15 
 
 

Svara på 
frågor: 
Erica 
Bjärsved 

KS 
2022/268 

 

31 Aktualisering och revidering av policy för 
kommunala fordon i Stenungsunds kommun 
16:15-16:20 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 
 

  

32 Delårsuppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2022 
16:20-16:25 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS  
2022/47 

 

33 Fastställande av risker i kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2023 
16:25-16:30 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2022/990 

 

34 Svar på återremiss - Redovisning av 
partistödet 2021 samt utbetalning av 
partistöd för 2023 
16:30-16:35 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 

KS 
2022/398 

 

7



 

 

Kallelse
Kommunstyrelsen          

                   2022-11-28
35 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning 
16:35-16:40 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2022/866 
 
 

 

36 Revidering av förbundsordning för Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund 
16:40-16:45 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2022/1019 

 

37 Hemställan till medlemskommunerna inom 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF) för utökade ekonomiska medel för 
2022 och 2023 
16:45-16:50 
 

 KS 
2022/999 

 

38 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
16:50-16:55 
 

 KS 
2022/36 

 

39 Redovisning av delegationsbeslut 
16:55-17:00 
 

 KS 
2022/68 

 

40 Redovisning av ordförandebeslut 
17:00-17:05 
 
 

 KS 
2022/40 

 

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

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 
• Renova AB 
•  

17:05-17:20 
 

 KS 
2022/58 

 

42 Information från kommundirektör 
17:20-17:30 
 

 KS 
2022/59 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-10-26

  
 
 
 
 
§ 82 Dnr: KS 2022/484 
 
Gymnasieplan 2021-2023 - Årlig utvärdering 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar den årliga utvärderingen slutförd.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 9 september 2021 Gymnasieplanen för 2021-2023. 
Planen togs fram av välfärdsberedningen. I planen anges att den ska utvärderas årligen och 
redovisas till kommunfullmäktige. Planen innehåller 35 uppdrag, varav 19 är av principiell 
och långsiktig karaktär. 
 
Under planens första år har fokus lagts på ett urval av uppdragen och under kommande år 
kommer fokus att utökas till fler uppdrag.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Uppföljning av Gymnasieplan för Stenungsunds kommun 2021-2023 
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2022-05-12

 
Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Gymnasieplan 2021-2023 - Årlig utvärdering 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar den årliga utvärderingen slutförd.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 9 september 2021 Gymnasieplanen för 2021-2023. 
Planen togs fram av välfärdsberedningen. I planen anges att den ska utvärderas årligen och 
redovisas till kommunfullmäktige. Planen innehåller 35 uppdrag, varav 19 är av principiell 
och långsiktig karaktär. 
 
Under planens första år har fokus lagts på ett urval av uppdragen och under kommande år 
kommer fokus att utökas till fler uppdrag.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen tolkar den årliga utvärderingen som en uppföljning. En utvärdering sker 
vanligen när en insats är avslutad och innehåller generellt ett resonemang kring resultat och 
effekter av en insats. Många av uppdragen i planen är av långsiktig karaktär och berör 
strukturer som tar lång tid att förändra. För dessa väntas det pågående arbetet ge en förändring 
i termer av resultat och effekter först på längre sikt. Bilagd rapport utgör uppföljning för 
planens första år. Uppföljningen sker dels genom redovisning av indikatorer, dels genom 
redogörelse för de insatser som gjorts.  
  
Förvaltningen har under året arbetat med flera uppdrag kopplat till gymnasieplanen. Flera av 
planens uppdrag överensstämmer med uppdrag och ansvar utifrån skollagen och 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.  
 
Uppföljningen visar bland annat ett framgångsrikt arbete med att: 

• utveckla idrottsprofilerna genom att utbudet breddats med inriktning inom handboll,  
• utveckla och stärka UF (ung företagsamhet) genom att Nösnäsgymnasiet i år hade 

finalister i alla 11 kategorier till Årets UF, det är bästa resultatet hittills.  
• Uppföljningen av uppdraget att följa upp och medverka till att minst hälften av 

eleverna som lämnar ett högskoleförberedande program på Nösnäsgymnasiet 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/484
2022-05-12

påbörjar högre utbildning innan de är 25 år visar att 74 procent av eleverna som gick 
ut ett högskoleförberedande program i Stenungsund läsåret 2015/16 har påbörjat 
högskolestudier fem år senare. Målet är därmed uppnått. Förvaltningen kommer att 
fortsätta att följa upp resultatet och medverka till att det goda resultatet bibehålls.  

• Inom uppdraget om att gymnasiesärskolans programutbud ska bedrivas och utvecklas 
så att den tillgodoser elevernas behov har en utredning av förutsättningar för en 
utvecklad gymnasiesärskola i Stenungsunds kommun genomförts under året. 
Utredningen är ett uppdrag från kommunfullmäktige i strategisk plan 2022-2024.  

• Verksamheten har under året arbetat med att förtydliga inriktningsmål och indikatorer 
genom att ta fram indikatorer för att följa upp verksamheten inom ramen för Mål och 
resultat i det systematiska kvalitetsarbetet. Flera indikatorer som används är hämtade 
från Kolada och är därmed jämförbara med andra kommuner.  

 
Det kvarstår dock utmaningar kopplade till vissa av uppdragen bland annat att sträva efter att 
nå en jämnare könsfördelning på alla program genom riktad information och insatser. 
Förvaltningen arbetar för att nå en jämnare könsfördelning genom riktade insatser inom 
studie- och yrkesvägledningen samt genom riktad marknadsföring. Kvinnor och män väljer 
dock fortfarande i stor utsträckning olika utbildningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av planen har under innevarande år inte inneburit några ekonomiska 
konsekvenser. De flesta uppdragen i planen bedöms kunna hanteras inom befintliga 
ekonomiska ramar. Nedan lyfts dock de förslag som på sikt bedöms kunna påverka 
investeringsbudgeten alternativt innebära en utökat driftram. 
  
1) Fler elever ska ges förutsättning till att fullfölja sina studier/fler elever ska ges 
förutsättning att bli klara med sin utbildning inom utsatt tid. 
Förvaltningen arbetar med ovanstående målsättningar. Ett sätt att intensifiera arbetet har varit 
att identifiera och implementera åtgärder som skapar samordningsvinster. I dag beviljas dock i 
stort sett alla som vill byta program/gå om ett år denna möjlighet. Målsättningen skulle kunna 
innebära att förvaltningen måste äska mer medel för att kunna erbjuda elever flera 
extratimmar.  
 
2) Gymnasiesärskolans programutbud ska bedrivas och utvecklas så att den tillgodoser 
elevernas behov. 
Under 2022 har förvaltningen utrett förutsättningarna för en utvecklad gymnasiesärskola. 
Utredningen identifierar ekonomiska risker med en utökad gymnasiesärskola. 
  
3) Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer lagstiftning och är därför en fortlöpande uppgift 
för skolan. Att främja en god arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt för elever och 

11



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/484
2022-05-12

personal är mycket angeläget. Kommunen har ett särskilt ansvar för att Nösnäsgymnasiet har 
funktionella och ändamålsenliga lokaler. 
Under året har ett nytt personalrum byggts och ombyggnation av kök samt matsal har 
påbörjats. Under det kommande året kommer även fyra klassrum att byggas ut. Utökade 
behov bereds i budgetarbetet.  
  
4) Utveckla Nösnäsgymnasiets idrottsprofil ännu mer och pröva möjligheter till fler 
alternativa utbildningar. Arbeta för att skapa NIU (Nationell idrottsutbildning) inom 
något/några områden utöver möjligheten till lokala tillval. 
Förvaltningen arbetade under 2019 med att skapa förutsättningar för en nationell 
idrottsutbildning med enduro- och motorcrossinriktning. Förvaltningen bedömer att på nytt 
försöka skapa NIU (Nationell idrottsutbildning) är förknippat med utökade kostnader. 
  
5) Utveckla spetsutbildningar samt ett fördjupat samarbete med högskolor. 
Införande av spetsutbildningar kommer att påverka budget då de är dyrare än vanliga 
program. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Gymnasieplanen bidrar positivt till att lyfta ytterligare åtgärder som kommunen bör vidta för 
att skapa förutsättningar för barn att genomföra sin gymnasiegång. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om god utbildning för alla, mål 5 om jämställdhet och mål 10 om 
minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Uppföljning av Gymnasieplan för Stenungsunds kommun 2021-2023 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
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Evelina Johansson 
 
 
Uppföljning av Gymnasieplan för Stenungsunds kommun 2021-2023 
 
Kommunfullmäktige antog den 9 september 2021 Gymnasieplan för Stenungsunds kommun 
2021-2023. Av gymnasieplanen framgår att den årligen ska utvärderas och redovisas till 
kommunfullmäktige.  
 
Förvaltningen har valt att tolka uppdraget som en uppföljning. En utvärdering sker vanligen 
när en insats är avslutad. Den kan också ske under en pågående insats men innehåller 
generellt ett resonemang kring resultat och effekter av en insats. Tiden för att genomföra 
uppdragen i planen har hittills varit kort och många av uppdragen är av långsiktig karaktär 
och berör strukturer som tar längre tid att förändra. För dessa väntas det pågående arbetet ge 
en förändring i termer av resultat och effekter först på längre sikt. Denna rapport utgör 
uppföljning för 2022. Uppföljningen sker dels genom redovisning av indikatorer, dels genom 
redogörelse för de insatser som gjorts.  
 
Förvaltningen har under året arbetat med flera uppdrag kopplat till gymnasieplanen. Flera av 
planens uppdrag överensstämmer med uppdrag och ansvar utifrån skollagen och 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Under 2022 har fokus varit på uppdragen som 
presenteras nedan, fler uppdrag i planen kommer att genomföras under nästa år.  
 
Uppdrag i gymnasieplanen  
Demokrati- och värdegrundsfrågorna ska alltid ha en central plats i skolans 
verksamhet.  
Demokrati- och värdegrundsfrågorna har en tydlig roll i skollagen. Den anger bland annat att 
utbildningen ska ”(…) förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 
Nösnäsgymnasiet arbetar aktivt med dessa frågor.  
 
Nösnäsgymnasiet är en så kallad Amnestyskola vilket innebär att i samarbete med Amnesty 
arbeta med en “Skola för mänskliga rättigheter”. Samarbetet utgör ett stöd i skolans 
värdegrundsarbete och stärker skolans internationella profil. Aktiviteter kopplat till detta 
återkommer årligen.  
 
Nösnäsgymnasiet har tillsammans med Filminstitutet och Fregatten Bio genomfört ett 
Skolbioprojekt. Syftet är att kombinera filmkulturell upplevelse som pedagogisk metod med 
ett värdegrundsrelaterat innehåll. Eleverna har sett filmer med värdegrundsperspektiv som 
berör integrations- och genusfrågor. Inför och efter varje filmvisning har lärare och elever 
gemensamt tagit fram och genomfört uppgifter kopplat till filmens innehåll. Varje skolenhet 
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Utredning Dnr KS 2022/484
2022-05-24

har skapat uppgifter utifrån enhetens specifika förutsättningar.  Utvärderingen pekar på 
upplevelse av en stor delaktighet hos eleverna och en positiv utveckling i det kollegiala 
lärandet över enhetsgränserna. Projektet övergår nu till permanent inslag i verksamhetens 
utbildningsinnehåll. 

Nösnäsgymnasiet har genomfört branschdagar där samverkansföretagen i de olika enheternas 
Programråd berättat om sin värdegrund kopplat till mångfald och inkludering. Syftet med 
samverkan mellan skola och näringsliv på tema ”Värdegrund” är att visa exempel på hur 
företagen arbetar med dessa frågor och vilka krav de ställer på blivande medarbetare.  

Nösnäsgymnasiet utbildar personal på företag i handledning av elever på arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). Utifrån de behov som gymnasiet och aktuella företag gemensamt identifierat 
har handledarutbildningen moderniserats och kompletterats med avsnitt om mångfald och 
inkludering.  
 
Nösnäsgymnasiet ska vara en attraktiv skola så att fler ungdomar väljer att utbilda sig 
här.  
Nösnäsgymnasiets stora idé ”Öppet för verkligt lärande” ska genomsyra hela verksamheten. 
Den stora idén präglar redan idag många av utbildningarna på Nösnäsgymnasiet och i detta 
ingår arbete med omvärldskontakter. Pandemin har påverkat möjligheten att bedriva 
verksamheten enligt den stora idén fullt ut. När situationen under 2022 förbättrades tog 
arbetet med aktiviteter, för att öka omvärldskontakterna, ny fart. Det handlar om aktiviteter 
för att bjuda in omvärlden till utbildningar i skolan och insatser för att flytta ut 
utbildningsaktiviteter till omvärlden, exempelvis:  
• Nösnäsgymnasiets omfattande arbete med UF (Ung Företagsamhet) fick under VT 2022 

fullt fokus igen och flera aktiviteter kunde återigen genomföras i samverkan med företag 
och organisationer. 

• Yrkesutbildningarna kunde återigen, i full skala, ”flytta ut” utbildningsaktiviteter till 
arbetsplatser hos samverkansföretagen.  

• Studiebesök och utbildningsaktiviteter på olika universitet kunde återigen genomföras. 
 

Verksamheten har ett högt söktryck och andelen lediga platser på nationellt program efter 
avslutad slut- och reservantagning är sju. Resultatet indikerar att Nösnäsgymnasiet är en 
attraktiv utbildningsplats. 
 
Nösnäsgymnasiet ska upprätthålla och även höja ambitioner i fråga om elevernas 
delaktighet och inflytande, respektive insyn från föräldrar/vårdnadshavare.  
Index för delaktighet och inflytande i Skolinspektionens elevenkät ligger i nivå med samtliga 
deltagande skolor 2021. Indexet speglar bland annat elevernas inflytande över 
undervisningens innehåll och möjlighet att påverka sin skolmiljö.  
 
Som den del av elevernas delaktighet och inflytande finns elevråd på alla skolenheter. Dessa 
används och inkluderas i många sammanhang och aktiviteter. Det finns dock svårigheter med 
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att engagera elever till de olika elevråden. Planen är därför att under hösten 2022 inrätta ett 
övergripande “Nösnäsråd” för hela skolan. Tanken är att representanter från alla skolenheter 
ska finnas med, däribland elevskyddsombud. Eleverna ska få utbildning i att representera 
Nösnäsgymnasiet i olika sammanhang. Verksamheten bedömer att detta kan vara en 
framgångsfaktor för att utveckla elevernas delaktighet och engagemang i enlighet med 
uppdraget. 
 
Fler elever ska ges förutsättning till att fullfölja sina studier/bli klara med sin utbildning 
inom utsatt tid.  
69 respektive 75 procent av elever tar gymnasieexamen inom 3 respektive 4 år. Det är en 
högre andel än i riket. Andelen med examen är något högre bland kvinnor än bland män, både 
i kommunen och i riket. 

 
Figur 1 Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre respektive fyra år sedan med examen 
inom tre respektive 4 år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre 
respektive fyra år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever 
som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. 

Förvaltningen arbetar aktivt med ovanstående målsättningar. I dag beviljas i stort sett alla som 
vill byta program eller gå om ett år denna möjlighet. Målsättningen skulle kunna innebära att 
förvaltningen måste äska mer medel för att kunna erbjuda elever fler extratimmar.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet planerar verksamheten fyra åtgärder för att 
stärka förutsättningarna för eleverna att höja sina studieresultat. Ett särskilt fokus läggs på 
mäns förutsättningar med anledning i de skillnader i studieresultat som finns mellan könen. 
Åtgärderna innefattar stärkt systematik, kvalitativa kollegiala bedömningssamtal, fortsatta 
utvecklingsarbeten och spridning av goda exempel.  
 
Samarbeta inom GR (Göteborgsregionen) angående programutbudet.  
Sedan flera år finns samverkansavtal inom Göteborgsregionen för all gymnasieutbildning. Det 
innebär att unga som bor i en kommun kan studera på en gymnasieskola i en annan. Genom 
samverkan kan gymnasieutbildningarna planeras och dimensioneras så att de svarar mot 
ungdomars intresse och behoven på arbetsmarknaden. Samverkan gör också att regionen kan 
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erbjuda alla nationella program, både högskoleförberedande och yrkesprogram. Detta 
medverkar till att öka attraktions- och konkurrenskraften. 
 
Utveckla Idrottsprofilerna i tätt samarbete med föreningslivet och Stenungsunds Arena 
Nösnäsgymnasiet erbjuder olika idrottsinriktningar och från och med höstterminen 2022 har 
utbudet breddats med inriktning inom handboll.  
 
Att sträva efter att nå en jämnare könsfördelning på alla program genom riktad 
information och insatser. 
Gymnasieutbildningen är könssegregerad genom att kvinnor och män i stor utsträckning 
väljer olika utbildningar. Tabellen nedan visar andel kvinnor på respektive program. Förutom 
introduktionsprogrammet finns en jämn könsfördelning (inom 40/60 procent av respektive 
kön) endast på naturvetenskapliga programmet.  

 
Förvaltningen arbetar för att nå en jämnare könsfördelning genom riktade insatser inom 
studie- och yrkesvägledningen samt genom riktad marknadsföring.  
 
Gymnasiesärskolans programutbud ska bedrivas och utvecklas så att den tillgodoser 
elevernas behov.  
Förutsättningar för en utvecklad gymnasiesärskola i Stenungsunds kommun har utretts under 
året. Utredningen är ett uppdrag från kommunfullmäktige i strategisk plan 2022-2024.  
 
Uppdrag av principiell långsiktig karaktär i gymnasieplanen 
Stenungsund ska vara en aktiv part i utbildningssamarbetet inom GR.  
På chefsnivå har Nösnäsgymnasiet varit och är en aktiv och drivande part inom många frågor 
inom GR. Fokus för samverkan har under pandemin varit på pandemirelaterade aspekter 
kopplat till gymnasieutbildningen. På grund av pandemin har samverkan bland personal och 
klasser/elever påverkats negativt. Ett undantag är Teknikcollage som varit och är mycket 
aktiva med regelbundna träffar i GR och utbyte mellan skolor. De planerade aktiviteterna har 
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under pandemin ersatts med digital samverkan. Under senare delar av 2022 har samverkan 
återigen tagit fart även inom andra delar av verksamheten.  
 
Nösnäsgymnasiets roll som ett attraktivt gymnasieval skall värnas, fördjupas och 
utvecklas i framtiden.  
Se uppdrag ovan - Nösnäsgymnasiet ska vara en attraktiv skola så att fler ungdomar väljer att 
utbilda sig här.  
 
Internationaliseringen av gymnasieutbildning förutses fortsätta och är en viktig del av 
den internationaliseringspolicy som kommunen har antagit.  
Nösnäsgymnasiet har ett utbyte med flera länder och arbetar för att utöka kontaktnätet med 
flera nya länder. Samarbeten sker både internationellt och lokalt med vänskolor, företag, 
organisationer, universitet och högskolor. Internationalisering är centralt för skolan. Det ger 
elever en djupare förståelse för internationell solidaritet och förbereder dem för att verka i ett 
framtida samhälle med tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Internationalisering 
skapar även förutsättningar för elever att inse de värden som ligger i kulturell mångfald. 

Verksamheten delfinansierar en samordnartjänst som syftar till att samordna internationella 
utbyten inom vuxenutbildning, gymnasiet och grundskolan. De flesta internationella utbytena 
finansieras genom Erasmus-projekt. Även har här dock pandemin haft en negativ påverkan 
och endast ett fåtal utbyten har genomförts genom digital kontakt. Några pågående projekt har 
flyttats fram och några har varit tvungna att avslutas. 

Utveckla Nösnäsgymnasiets idrottsprofil ännu mer och pröva möjligheter till flera 
alternativa utbildningar. Arbeta för att skapa ett NIU inom något/några områden 
utöver möjligheten till lokala tillval.  
Förvaltningen arbetade under 2019 med att skapa förutsättningar för en nationell 
idrottsutbildning med enduro- och motorcrossinriktning. Möjlighet godkändes av Skolverket 
den 20 augusti 2019 men kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2019, på grund av höga 
kostnader, att inte teckna avtal med Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet (SVEMO). 
Förvaltningen bedömer att på nytt försöka skapa NIU (Nationell idrottsutbildning) är 
förknippat med utökade kostnader. 
 
Utveckla de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och Teknikcollege.  
Nösnäsgymnasiet har säkerställt att Teknikcollege är fortsatt certifierade och denna gång för 
perioden 2022–2026. Teknikprogrammet har fått en helt ny inriktning ”Samhällsbyggnad och 
miljö”, som startar 2023–2024.  
 
Industritekniska programmet, processteknik, har av Industrirådet pekats ut som en central 
aktör och ett branschvalideringscenter för processteknik har skapats. Genom Teknikcollege 
har ett Industrivalideringsprojekt, där inriktning processteknik på Nösnäsgymnasiet ingick, 
genomförts.  
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På det Naturvetenskapliga programmet har ett Pilotprojekt med Tema ”Digitala lektioner” 
genomförts. Projektet har genomförts i samverkan med Molekylverkstaden samt mentorer 
från samverkansföretag i Kemiklustret. Projektet innebar att elever på Gymnasiet genomförde 
fjärrundervisning inom de naturvetenskapliga ämnena för elever i grundskolan. Syftet med 
projektet var att inspirera elever i grundskolan och att samtidigt ge gymnasieelever möjlighet 
att lära ut enligt principen: Lära andra så lär man sig själv. Pilotprojektets positiva utfall har 
gjort att verksamheten beslutat att permanenta och bredda aktiviteterna med fler elever och 
grundskolor samt fler samverkansföretag. 
 
Utveckla spetsutbildningar samt ett fördjupat samarbete med högskolor.  
Skolverkets försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning har förlängts och gäller för 
utbildning som påbörjas senast 30 juni 2024. För de skolor som vill ansöka om att starta 
spetsutbildning är det i dagsläget enbart möjligt inom området teknikvetenskap. Införande av 
spetsutbildningar kommer att påverka budget då de är dyrare än vanliga program. I dagsläget 
är det inte aktuellt för Nösnäsgymnasiet att utveckla spetsutbildningar.  
 
Utveckla och Stärkt UF (ung företagsamhet) -utbildningarna med ett bredare 
programutbud.  
Verksamheten arbetar för att bredda UF-utbildningarna till fler program och det senaste 
tillskottet är Försäljning och service. Ungefär 70 procent av programmen erbjuder idag UF-
utbildning.  
 
Under hösten planeras föreläsningar och workshops för personal och elever i samarbete med 
näringslivet (Hogia m.fl). Syftet är att bredda engagemanget och intresset för entreprenörskap 
bland annat genom att uppmärksamma hur olika företags arbete med hållbar utveckling också 
är en konkurrensfördel. Ambitionen är att inspirera personal och elever samt föra in dessa 
delar tydligare i utbildningen.  
 
Under 2022 hade Nösnäsgymnasiet finalister i alla 11 kategorier till Årets UF, det är bästa 
resultatet någonsin och tredje bästa skola i hela Göteborgsregionen. 
 
Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning i programmen vid Nösnäsgymnasiet 
och pröva initiativ till nya program som medför att fler unga kvinnor söker 
gymnasieutbildning i Stenungsund.  
Se uppdrag ovan - Att sträva efter att nå en jämnare könsfördelning på alla program genom 
riktad information och insatser. 
 
Följa upp och medverka till att minst hälften av eleverna som lämnar ett 
högskoleförberedande program på Nösnäsgymnasiet påbörjar högre utbildning innan 
de är 25 år.  
74 procent av de elever som gick ut ett högskoleförberedande program i Stenungsund läsåret 
2015/16 har påbörjat högskolestudier fem år senare. Andelen är i nivå med riket.  
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Målet om att minst hälften av eleverna ska påbörja utbildning innan de är 25 år är därmed 
uppnått.  

 
Detta specifika läsår var andelen högre bland män än bland kvinnor i Stenungsund, ett resultat 
som skiljer sig från riket men även från tidigare läsår i kommunen. Det går därför inte att dra 
för stora slutsatser av könsskillnaderna för detta specifika år. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta att följa upp resultatet och medverka till att det goda 
resultatet bibehålls.  
 
Stöd för att uppnå kunskapsmålen handlar om extra 
stöd/fördjupningsmöjligheter/nätverk o.d. i syfte att eleverna ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning med godkända betyg inom utsatt tid.  
Se uppdrag ovan – Fler elever ska ges förutsättning till att fullfölja sina studier/bli klara med 
sin utbildning inom utsatt tid. 
 
Samarbete mellan högstadier och Nösnäsgymnasiet måste fördjupas och breddas för att 
gymnasieutbildningen ska nå avsedda mål. Antalet elever som lämnar grundskolan utan 
att uppnå behörighet till gymnasiet måste minska.  
88 procent av eleverna i årskurs 9 i kommunala skolor i kommunen var behöriga till 
gymnasiet 2021. Det är en högre andel än i riket. Andelen är högre bland kvinnor än män 
både i kommunen och i riket. 
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Samverkan mellan grundskola och gymnasiet sker bland annat genom lovskola. Det är en 
lagstadgad verksamhet som kommuner är skyldiga att erbjuda alla grundskoleelever i behov 
att extra stöd för att kunna nå uppsatta mål och få betyg i ämnen där de av olika anledningar 
inte lyckats under ordinarie termin. Genom samverkan mellan gymnasiet och grundskolan 
erbjuds i Stenungsund även lovskola till gymnasieelever. 
 
Samarbetet med högstadierna med syfte att färre elever byter program under 
gymnasieutbildningen måste stärkas.  
Andelen nybörjare på gymnasiet som bytte från ett nationellt program till ett annat var under 
2021 4 procent. Det är en lägre andel jämfört med riket och med föregående år. Fortsatt 
uppföljning krävs för att se om trenden av bestående.  
 

 
En väl utvecklad samverkan finns när det gäller överlämningar mellan grundskola och 
gymnasiet genom Elevhälsan. Ett utvecklingsarbete sker också för att utveckla 
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överlämningarna än mer. Dessutom hålls SYV-träffar för att fler elever ska göra rätt val från 
början.  
 
Det finns skäl att förtydliga inriktningsmål och indikatorer samt göra dessa jämförbara 
med gymnasieutbildningen i andra kommuner.  
Verksamheten har under året arbetat med att ta fram indikatorer för att följa upp 
verksamheten inom ramen för Mål och resultat i det systematiska kvalitetsarbetet. Flera 
indikatorer som används är hämtade från Kolada och är därmed jämförbara med andra 
kommuner. Verksamheten kommer att ta ytterligare steg mot att förtydliga och utveckla 
indikatorer inom ramen för arbetet med Mål och resultat under hösten.  
 
För att ge förutsättning för en bra gymnasieutbildning måste det finnas kvalificerad 
personal, det kräver aktiv rekrytering och goda löne- och anställningsvillkor. 
Nösnäsgymnasiet har en fortsatt hög andel behörig personal i nivå med riket. Det stärker 
bilden av Nösnäsgymnasiet som en attraktiv arbetsplats. Ytterligare indikationer på detta är att 
många kvalificerade kandidater söker sig till Nösnäsgymnasiet vid nyrekryteringar (undantag 
endast bland vissa yrkesutbildningar där det råder brist på yrkeslärare).  Verksamheten har 
genomfört åtgärder för att underlätta arbetsbördan för personalen, exempelvis ökat 
administrativt stöd för lärare. Sjukfrånvaron bland personalen på Nösnäsgymnasiet är idag låg 
och under snittet för kommunen som helhet vilket tyder på en god arbetsmiljö.  
 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer lagstiftning och är därför en fortlöpande 
uppgift för skolan. Att främja en god arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt för 
elever och personal är mycket angeläget. Kommunen har ett särskilt ansvar för att 
Nösnäsgymnasiet har funktionella och ändamålsenliga lokaler.  
Ett nytt personalrum har byggts och ombyggnation av kök samt matsal har påbörjats. Under 
det kommande året kommer även fyra klassrum att byggas ut.  
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Kommande arbete 

Under kommande år kommer förvaltningen att arbeta vidare med uppdragen som presenterats 
ovan och dessutom utveckla arbetet inom resterande uppdrag:   

• Nösnäsgymnasiet ska agera hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med 
kommunens verksamheter och andra aktörer för att förebygga elevfrånvaro och 
psykisk ohälsa, skolan ska erbjuda en drogfri skolmiljö.  

• Nösnäsgymnasiet ska verka för en mångfald av kultur och etnicitet i en inkluderande 
skolmiljö där elevers olikheter ges utrymme och främja elevernas personliga 
utveckling och stärka deras självförtroende.  

• Verka för ett nära samarbete med näringslivet i STO -regionen.  
• Utveckla lärlingsutbildningen i bred samverkan.  
• Att arbeta med lärande om hållbar utveckling både vad gäller inre som yttre miljö.  
• Gymnasieskolans programutbud skall präglas av arbetsmarknadsperspektivet utifrån 

den nationella utredningen (SOU 2020:33) och i syfte att möta kommunens 
kompetensförsörjningsbehov.  

• Antagning av elever till Nösnäsgymnasiet sker utifrån en balans mellan 
klassopitmering, programutbud, efterfrågan, söktryck och lokalernas förutsättningar. 
Effektivisering och anpassning av verksamhet och lokaler beaktar elevperspektivet.  

• Nösnäsgymnasiet ska sträva efter att utveckla Vård- och omsorgsprogrammet genom 
samverkan med vuxenutbildningens Vård-och Omsorgscollege. 

• Stärka den lokala tillgängligheten till högre utbildning i samarbete med olika 
utbildningssamordnare.  

• Stärk intresset för nationella program och särskilt för gymnasial yrkesutbildning i 
samarbete med det lokala arbetslivet/näringslivet.  

• Nösnäsgymnasiet ska främja och präglas av en hållbar utveckling. Behovet finns att 
tydliggöra innebörden av detta i form av mål och mätbara indikatorer. 
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Inledning 
 
Välfärdsberedningen har haft till uppdrag att göra en utvärdering och revidering av 
gymnasieplanen. I det följande redovisas beredningens överväganden. 
 
Läroplan med flera centrala styrdokument vägleder gymnasieutbildningen i Stenungsund, och 
denna är även en del av Göteborgsregionen (GR). Det senare innebär bl.a. fritt val av 
gymnasieskola och samarbete kring utbud av program. 
 
Beredningen förutsätter att: 
 

• Skollagen efterlevs 
• Verksamhetsmålen omsätts i praktiken och regelbundet följs upp. 
• Målen (inkl. inriktningsmålen) fortfarande har aktualitet. 
• Målen konkretiseras och vidareutvecklas gällande samarbete med högskolan och 

arbetslivet. 
 

Gymnasieplan för 2021–2023 
 
Stenungsund och Nösnäsgymnasiet har ett unikt läge, och unika förutsättningar för att 
bedriva bra och näringslivsförankrade utbildningar som ger våra ungdomar arbete i 
närområdet efter avslutade studier. 
 
 
Uppdrag 
Nösnäsgymnasiet ska utveckla sina verksamheter i samverkan med kommunen och andra 
aktörer på de punkter som redovisas nedan utan inbördes rangordning: 
 

• Demokrati- och värdegrundsfrågorna ska alltid ha en central plats i skolans 
verksamhet. 

• Nösnäsgymnasiet ska vara en attraktiv skola så att fler ungdomar väljer att utbilda sig 
här. 

• Nösnäsgymnasiet ska upprätthålla och även höja ambitioner ifråga om elevernas 
delaktighet och inflytande, respektive insyn från föräldrar/vårdnadshavare. 

• Nösnäsgymnasiet ska agera hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med 
kommunens verksamheter och andra aktörer för att förebygga elevfrånvaro och 
psykisk ohälsa, skolan ska erbjuda en drogfri skolmiljö. 

• Nösnäsgymnasiet ska verka för en mångfald av kultur och etnicitet i en inkluderande 
skolmiljö där elevers olikheter ges utrymme och främja elevernas personliga 
utveckling och stärka deras självförtroende. 

• Fler elever ska ges förutsättning till att fullfölja sina studier. 
• Fler elever ska ges förutsättning att bli klara med sin utbildning inom utsatt tid. 
• Samarbeta inom GR (Göteborgsregionen) angående programutbudet. 
• Verka för ett nära samarbete med näringslivet i STO -regionen. 
• Utveckla Idrottsprofilerna i tätt samarbete med föreningslivet och Stenungsunds 

Arena/Fritid. 
• Utveckla lärlingsutbildningen i bred samverkan. 
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• Att sträva efter att nå en jämnare könsfördelning på alla program genom riktad 
information och insatser. 

• Att arbete med lärande om hållbar utveckling både vad gäller inre som yttre miljö. 
• Gymnasieskolans programutbud skall präglas av arbetsmarknadsperspektivet utifrån 

den nationella utredningen (SOU 2020:33) och i syfte att möta kommunens 
kompetensförsörjningsbehov. 

• Gymnasiesärskolans programutbud ska bedrivas och utvecklas så att den tillgodoser 
elevernas behov. 

• Antagning av elever till Nösnäsgymnasiet sker utifrån en balans mellan 
klassopitmering, programutbud, efterfrågan, söktryck och lokalernas förutsättningar. 
Effektivisering och anpassning av verksamhet och lokaler beaktar elevperspektivet. 

 
Uppdrag av principiell långsiktig karaktär 
Enligt beredningen finns det anledning att sätta fokus på några områden som är av en 
principiell och långsiktig karaktär för att vidareutveckla Nösnäsgymnasiet redan under de 
närmaste åren: 
 

• Stenungsund ska vara en aktiv part i utbildningssamarbetet inom GR. 
• Nösnäsgymnasiets roll som ett attraktivt gymnasieval skall värnas, fördjupas och 

utvecklas i framtiden. 
• Internationaliseringen av gymnasieutbildning förutses fortsätta och är en viktig del av 

den internationaliseringspolicy som kommunen har antagit. 
• Utveckla Nösnäsgymnasiets idrottsprofil ännu mer och pröva möjligheter till flera 

alternativa utbildningar. Arbeta för att skapa ett NIU inom något/några områden 
utöver möjligheten till lokala tillval. 

• Utveckla de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna och Teknikcollege. 
• Utveckla spetsutbildningar samt ett fördjupat samarbete med högskolor. 
• Utveckla och Stärkt UF (ung företagsamhet) -utbildningarna med ett bredare 

programutbud. 
• Nösnäsgymnasiet ska sträva efter att utveckla Vård- och omsorgsprogrammet genom 

samverkan med vuxenutbildningens Vård-och Omsorgscollege. 
• Åtgärder för att uppnå en jämnare könsfördelning i programmen vid Nösnäsgymnasiet 

och pröva initiativ till nya program som medför att fler unga kvinnor söker 
gymnasieutbildning i Stenungsund. 

• Följa upp och medverka till att minst hälften av eleverna som lämnar ett 
högskoleförberedande program på Nösnäsgymnasiet påbörjar högre utbildning innan 
de är 25 år. 

• Stärka den lokala tillgängligheten till högre utbildning i samarbete med olika 
utbildningssamordnare. 

• Stöd för att uppnå kunskapsmålen handlar om extra 
stöd/fördjupningsmöjligheter/nätverk o.d. i syfte att eleverna ska fullfölja sin 
gymnasieutbildning med godkända betyg inom utsatt tid. 

• Samarbete mellan högstadier och Nösnäsgymnasiet måste fördjupas och breddas för 
att gymnasieutbildningen ska nå avsedda mål. Antalet elever som lämnar grundskolan 
utan att uppnå behörighet till gymnasiet måste minska. 

• Samarbetet med höststadierna med syfte att färre elever byter program under 
gymnasieutbildningen måste stärkas. 
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• Stärk intresset för nationella program och särskilt för gymnasial yrkesutbildning i 
samarbete med det lokala arbetslivet/näringslivet. 

• Det finns skäl att förtydliga inriktningsmål och indikatorer samt göra dessa jämförbara 
med gymnasieutbildningen i andra kommuner. 

• För att ge förutsättning för en bra gymnasieutbildning måste det finnas kvalificerad 
personal, det kräver aktiv rekrytering och goda löne- och anställningsvillkor. 

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer lagstiftning och är därför en fortlöpande 
uppgift för skolan. Att främja en god arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt för 
elever och personal är mycket angeläget. Kommunen har ett särskilt ansvar för att 
Nösnäsgymnasiet har funktionella och ändamålsenliga lokaler.  

• Nösnäsgymnasiet ska främja och präglas av en hållbar utveckling. Behovet finns att 
tydliggöra innebörden av detta i form av mål och mätbara indikatorer. 

 
Vision 2035 
Beredningen konstaterar att vision 2035 för Stenungsunds kommun anvisar en färdriktning för 
utbildning i allmänhet. Av särskild betydelse är detta sammanhang följande utdrag ur 
visionen: 
 
 Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att 
barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till 
utbildning och arbete eller annan sysselsättning. Vi har brett och spets på de utbildningar vi 
tillhandahåller. I Stenungsund utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för 
framtidens alla utmaningar. De allra flesta som bor i Stenungsund har någon form av 
sysselsättning. Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet och merparten av kommunens 
unga vuxna går vidare från gymnasiet till högre studier. 
 
Enligt beredningen ligger detta utdrag ur förslaget till vision i linje med beredningens 
övervägande, och konstaterar att förändringar och höga ambitioner inom utbildningsområdet 
är av långsiktig karaktär. Förslaget till vision 2035 för Stenungsund fordrar betydande insatser 
under medellång sikt för att kunna bli en del av den framtida verkligheten för invånarna i 
kommunen. 
 
Uppdrag och utvärdering 
Gymnasieplanen ska utvärderas årligen och redovisas till kommunfullmäktige. Planen ska 
revideras varje mandatperiod. 
 
Välfärdsberedningen 2021-04-18 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/882
2022-10-03

Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen  
Planeringsledare 
 
 
Interkommunal ersättning, kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till priser för 
interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns inom ramen för tecknat 
samverkansavtal en prislista som reglerar den interkommunala ersättningen mellan kommuner 
när elever väljer annan utförare än hemkommunen. Denna prislista justeras årligen. 
 
Göteborgsregionens Vuxenutbildningsnätverk, Utbildningschefsnätverket och 
Utbildningsgrupp har ställt sig bakom förslag till interkommunal ersättning för kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023. Priserna är oförändrade 
under 2023. Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslutade 2022-09-30 att rekommendera 
medlemskommunerna att fastställa förslaget.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 avser de kurser inom 
kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar 
inom yrkesvux. De följer gängse prismodell.  
 
Förslaget gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och 
avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild 
utbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 
 
Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 
under 2023. 

a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset 
föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och 
genom flexibel undervisning, 
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b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

c) för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris på 
36 kronor per poäng, 

d) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas ömsesidigt 
förpliktande förhandlingar mellan berörda kommuner, 

e) för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas ömsesidigt förpliktande 
förhandlingar mellan berörda kommuner,  

f) för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: 
Studieväg 1: 60 kronor per timme 
Studieväg 2: 50 kronor per timme 
Studieväg 3: 45 kronor per timme. 

 
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
På grund av det rådande ekonomiska läget föreslås oförändrad prislista 2023. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De interkommunala ersättningarna för Göteborgsregionens 13 kommuner möjliggör en mer 
likvärdig skola. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget innebär att kommunen uppfyller skollagens krav på att en huvudman som har elever 
från en annan kommun ska erhålla ersättning från hemkommunen för kostnaderna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör Mål 4 om god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 2023 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Sandra Tedenby 
Sektorchef Verksamhetschef 
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Beslut skickas till 
diarium@goteborgsregionen.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen  
Planeringsledare 
 
 
Interkommunal ersättning, gymnasieskola och gymnasiesärskola i 
Göteborgsregionen 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till 
ersättningsnivåer för interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns inom ramen för tecknat 
samverkansavtal en prislista som reglerar den interkommunala ersättningen mellan kommuner 
när elever väljer annan utförare än hemkommunen. Denna prislista justeras årligen. 
 
Göteborgsregionens Utbildningschefsnätverk och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom 
förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023. Indexuppräkningen för 2023 är totalt 
4,5%. Göteborgsregionens förbundsstyrelse beslutade 2022-09-30 att rekommendera 
medlemskommunerna att fastställa förslaget.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ersättningsnivåerna för interkommunal ersättning för gymnasiet och gymnasiesärskolan 
bygger på fastställda principer men med anpassningar till utvecklingen.  
 
Grundprinciperna för prislistan är följande: 

• Priset beräknas i normalfallet vartannat år från och med 2020. 
• Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader för 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 
• Det dyraste och billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det genomsnittliga 

priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor inverkan på 
genomsnittspriset. Det finns två undantag till denna princip: Är det färre än 7 
anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort eftersom genomsnittet 
då skulle baseras på för få anordnare. Göteborg är på grund av sin volym alltid med i 
kalkylen även om programmet är dyrast eller billigast. 
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• Mellanliggande år justeras priset med följande index: 
- Konsumentprisindex (KPI) 
- Nominell ränta 
- Arbetsgivaravgifter 
- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s  
  cirkulär för övrig personal i skolan) 

 
Kommunernas beslut ska vara Göteborgsregionen till handa senast den 30 november 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2021-11-12 ska 2023 års prislista indexeras i stället 
för att omräknas. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig 
indexuppräkning för 2019–2023. Indexberäkningens storlek på 5% beror på stora förändringar 
i det ekonomiska läget, där internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade 
pensionskostnader och därmed ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet 
kring utvecklingen föreslås justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för 2023 är således 
indexuppräkningen 4,5%. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De interkommunala ersättningarna för Göteborgsregionens 13 kommuner möjliggör en 
likvärdigare skola. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget innebär att kommunen uppfyller skollagens krav på att en huvudman som har elever 
från en annan kommun ska erhålla ersättning från hemkommunen för kostnaderna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör Mål 4 om god utbildning för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023 
Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023 
Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
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Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
diarium@goteborgsregionen.se 
catarina.svenningsson@stenungsund.se 

 

33

mailto:diarium@goteborgsregionen.se
mailto:catarina.svenningsson@stenungsund.se


34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/880
2022-10-03

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Interkommunal ersättning, förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
(International School of the Gothenburg Region), i 
Göteborgsregionen 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till 
ersättningsnivåer för interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of the 
Gothenburg Region), i Göteborgsregionen 2023.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns inom ramen för tecknat 
samverkansavtal en prislista som reglerar den interkommunala ersättningen mellan kommuner 
när elever väljer annan utförare än hemkommunen. Denna prislista justeras årligen. 
 
Göteborgsregionens Utbildningschefsnätverk och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom 
förslag till ersättningsnivåer för interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of the 
Gothenburg Region) kalenderåret 2023. Totalt för år 2023 är indexuppräkningen 4,5%. 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse har 2022-09-30 beslutat att rekommendera 
medlemskommunerna att fastställa förslaget 
 
Beskrivning av ärendet 
Ersättningsnivåerna för interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR bygger på fastställda 
grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för den 
interkommunala ersättningen ska baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för 
rubricerade verksamheter. 
 
Priserna ser ut enligt följande 2023 och omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens 
skolgång där ersättning för eventuella modersmålskostnader också ingår.  
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Sammanställning avseende pris för 2023 för förskola 
Barn 1 - 2 år  168 503 kr/år 
Barn 3 - 5 år  134 803 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2023 för pedagogisk omsorg 
Barn 1 - 2 år  146 006 kr/år 
Barn 3 - 5 år  116 805 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2023 för förskoleklass 
Förskoleklass  59 539 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2023 för grundskola 
Grundskola årskurs 1-3  82 395 kr/år 
Grundskola årskurs 4-6                 102 108 kr/år 
Grundskola årskurs 7-9                 120 713 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2023 för fritidshem 
Fritidshem årskurs F-3  46 000 kr/år 
Fritidshem årskurs 4-6  37 637 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2023 för grundsärskola 
Nivå 1  734 323 kr/år 
Nivå 2  529 379 kr/år 
Nivå 3                                              dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
 
Sammanställning avseende pris för 2023 för fritidshem för grundsärskola 
Nivå 1                                              249 669 kr/år 
Nivå 2                                              179 990 kr/år 
Nivå 3                                             dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 
 
Sammanställning avseende pris för 2023 för ISGR 
ISGR, Svenska sektionen 
Förskoleklass                                   61 920 kr/år 
Årskurs 1-3                                      85 691 kr/år 
Årskurs 4-6                                    106 193 kr/år 
Årskurs 7-9                                    125 542 kr/år 
ISGR, Internationella sektionen 
Årskurs 0                                          85 691 kr/år 
Årskurs 1-3                                       85 691 kr/år 
Årskurs 4-5                                     106 193 kr/år 
Årskurs 6-9                                    125 542 kr/år 
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ISGR, Fritidshem 
Fritidshem F-3                                  47 840 kr/år 
Fritidshem 4-6                                  39 142 kr/år 
 
Kommunernas beslut ska vara Göteborgsregionen till handa senast den 30 november 2022. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2021-11-12 ska 2023 års prislista indexeras då 
pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har 
därför sin utgångspunkt i IKE-ersättningen för 2021 med en indexuppräkning för 2021–2023. 
 
Totalt för år 2023 är indexuppräkningen 4,5%. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De interkommunala ersättningarna för Göteborgsregionens 13 kommuner möjliggör en mer 
likvärdig skola. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget innebär att kommunen uppfyller skollagens krav på att en huvudman som har elever 
från en annan kommun ska erhålla ersättning från hemkommunen för kostnaderna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör Mål 4 om god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2023 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Marie Wrethander  
Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
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diarium@goteborgsregionen.se 

54

mailto:diarium@goteborgsregionen.se


55



56



57



58



59



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/574
2022-06-28

 
Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Övergångslösning avseende hantering av serveringstillstånd och 
tobaksfrågor 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om övergångslösning avseende hantering av 
serveringstillställen och tobaksfrågor. Förvaltningen får vidare i uppdrag att fortsätta arbetet 
med att etablera en avtalssamverkan med andra kommuner i Göteborgsområdet.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgs stad fullgör Stenungsunds kommuns uppgifter avseende handläggning av 
serveringstillstånd, alkoholserveringstillstånd samt handläggning och tillsyn enligt gällande 
tobakslagstiftning. Göteborgs stad har dock sagt upp det avtal som reglerar samverkan. För att 
möjliggöra för samverkanskommunerna att på ett ordnat sätt återta verksamheten erbjuder 
Göteborgs stad dock en tillfällig förlängning av avtalet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun och Göteborgs Stad har ingått avtal om samverkan om att Göteborg 
Stad ska fullgöra Stenungsunds uppgifter avseende handläggning av serveringstillstånd, 
alkoholserveringstillsyn samt handläggning och tillsyn enligt gällande tobakslagstiftning. 
Stenungsunds kommun betalar inget för att uppgifterna utförs av Göteborgs Stad utan 
avgifterna som näringsidkarna betalar för tillstånd och tillsyn betalas direkt till Göteborgs 
Stad. Kommunfullmäktige i Stenungsund har beslutat att tillämpa den taxa som Göteborg vid 
varje tidpunkt fastställer. Göteborg har motsvarande samverkan med Härryda, Kungälv, Ale, 
Partille, Lerum, Öckerö och Mölndal. 
 
Göteborgs stad har emellertid sagt upp avtalet om samverkan med samtliga 
samverkanskommuner. Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet 2022/2023. Bakgrunden till 
uppsägningen uppges bland annat vara att Göteborgs stad inte får full kompensation för sina 
kostnader,  
 
Förvaltningen har sedan avtalet sades upp tillsammans med övriga samverkanskommunerna 
och Göteborg sett över möjligheten att ändra på avtalsförhållandena på ett sådant sätt att 
samverkan kan fortsätta. Göteborgs stad avböjt en sådan lösning. För att möjliggöra för 
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samverkanskommunerna att på ett ordnat sätt återta verksamheten erbjuder Göteborgs stad 
dock en tillfällig förlängning av avtalet. Av det tillfälliga avtalsförslaget framkommer att den 
tillfälliga förlängningen är förenad med en kostnad för respektive samverkanskommun. 
Kostnaden avser bland annat byte av verksamhetssystem och handläggning av överklaganden 
och annan icke avgiftsfinansierad verksamhet och uppgår till cirka 495 tkr. Engångskostnaden 
för Stenungsunds kommun kommer att beräknas utifrån antal objekt (tillstånd enligt 
alkohollagen, tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter, folköl och elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare) som finns i kommunen per den 30 juni 2023 satt i relation 
till totala antalet objekt för alla kommuner som ingått avtal om förlängd samverkan. Viss 
avräkning kan vara aktuell, om ett yttre tillsynsbesök inte genomförs.  

Sedan avtalet sades upp har de kommuner som idag samverkar undersökt möjligheten att 
bilda ett gemensamt samverkansområde med utgångspunkt i någon av kommunerna. Samtliga 
kommuner, förutom Mölndals stad, är överens om en sådan lösning. Partille kommun har 
anmält att de skulle kunna vara värdkommun för en sådan lösning. Förutsättningen är dock att 
samverkanskommunerna kan enas om en finansieringsmodell som innebär att Partille 
kommun får full kostnadstäckning. Arbete med att ta fram en modell för detta pågår.  

Förvaltningen bedömer att det är angeläget att ingå avtalssamverkan avseende 
serveringstillstånd och tobaksfrågor då utförande av uppgifterna i egen regi, även i kommuner 
som är större än Stenungsunds kommun, skulle vara så smalt bemannade att sårbarheten och 
risken förenade med att upprätthålla kontinuitet skulle vara överhängande.  

För att bereda tid att åstadkomma en ny kommunsamverkan föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen godkänner det föreslagna övergångsavtalet.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Av det föreslagna avtalet med Göteborgs stad framkommer att samtliga avgifter ska tillfalla 
miljöförvaltningen under övergångsavtalets giltighetstid. Det framkommer vidare att de kommuner 
som Göteborgs stad ingår förlängd avtalssamverkan med ska dela på en engångskostnad om 495 tkr. 
Kostnaden avser bland annat byte av verksamhetssystem och handläggning av överklaganden och 
annan icke avgiftsfinansierad verksamhet. Stenungsunds kommuns andel av engångskostnaden ska 
beräknas utifrån antal objekt (tillstånd enligt alkohollagen, tillstånd enligt lagen om tobak och liknande 
produkter, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) som finns i kommunen per den 
30 juni 2023 satt i relation till totala antalet objekt för alla kommuner som ingått avtal om förlängd 
samverkan. En preliminär bedömning är att kostnaden kan uppgå till ca 40 tkr.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att teckna detta tilläggsavtal inte påverkar barn. Eventuella 
konsekvenser för barn hanteras vid beslut om beviljande eller avslag på ansökan om 
serveringstillstånd.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/574
2022-06-28

 
Juridiska bedömningar 
Det framgår av 9 kapitlet 37 § att en kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
ska utföras av en annan kommun. Sådant samarbete kallas avtalssamverkan. När kommuner 
ingår avtalssamverkans ska inte den så kallade kompetensregeln lokaliseringsprincipen 
beaktas.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-22 
Avtal 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Miljöförvaltningen 
Box 7012 
402 31 Göteborg 

 
miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se  
031-365 00 00 (kontaktcenter) 

1 (5)  
  

goteborg.se 

Diarienummer MKN-2022-12242 

Avtal om tidsbegränsad förlängning av 
samverkan 
 

Mellan miljö- och klimatnämnden, miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, (nedan kallad 
miljöförvaltningen) och Stenungsunds kommun har följande avtal ingåtts. 

1. Parter 
Stenungsunds kommun 
Org.nr.: 212000-1298 
Adress: Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund 
E-post: marcus.starcke@stenungsund.se 

Miljöförvaltningen 
Org.nr.: 212000-1355  
Adress: Box 7012, 402 31 Göteborg 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
Tel: 031-365 00 00 

2. Bakgrund 
Mellan Tillståndsenheten vid dåvarande Social resursförvaltning Göteborg stad och 
Stenungsunds kommun har den 24 september 2019 ingåtts avtal om samverkan med stöd 
av 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 
§ samma lag. Tillståndsenheten övergick den 1 januari 2021 till miljöförvaltningen i 
Göteborgs Stad. 

Av avtalet framgår att Stenungsunds kommun uppdrar åt miljöförvaltningen att för 
Stenungsunds kommun utföra de uppgifter som åligger kommunen enligt alkohollag 
(2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Den 7 juni 2022 sa miljöförvaltningen upp avtalet med Stenungsunds kommun. Avtalet 
upphör från och med den 1 januari 2023. 

3. Parternas överenskommelse 
Genom detta avtal förlängs parternas samverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen 
avseende miljöförvaltningens handläggning, tillsyn och därmed sammanhängande 
uppgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter för 
Stenungsunds kommun. 

Avtalet omfattar inte tillsyn av rökfria miljöer i enlighet med lagen om tobak och 
liknande produkter. Avtalet omfattar inte heller registrering och tillsyn av försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter i enlighet med lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter.  
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Det åligger parterna var för sig att fullgöra den informationsskyldighet som följer av 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, till exempel 8 kap. 9 § och 9 
kap. 7 § alkohollagen respektive 5 kap. 11 § och 7 kap. 20–21 §§ lagen om tobak och 
liknande produkter. 

4. Pris och betalningsvillkor 
Avgifter: 

Samtliga avgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter för 
Stenungsunds kommun kommer att tas ut av och tillfalla miljöförvaltningen. 

Avgifter kommer att tas ut i enlighet med för alkohollagen och lagen om tobak och 
liknande produkter rådande avgiftssystem och avgiftsnivåer i Göteborgs Stad per den 1 
december 2022 jämte indexuppräkning av nivåerna för 2023. 

Miljöförvaltningen kommer att fakturera tillsynsavgifter till tillståndshavarna under våren 
2023 för Stenungsunds kommun.  

Engångskostnad: 

Stenungsunds kommun ska solidariskt med övriga kommuner som miljöförvaltningen 
ingår avtal om förlängd samverkan med betala en engångskostnad omfattande 495.000 
kronor totalt för de deltagande kommunerna. Kostnaden avser bland annat byte av 
verksamhetssystem och handläggning av överklaganden och annan icke 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

Engångskostnaden för Stenungsunds kommun kommer att beräknas utifrån antal objekt 
(tillstånd enligt alkohollagen, tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter, 
folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) som finns i Stenungsunds 
kommun per den 31 december 2022 satt i relation till totala antalet objekt för alla 
kommuner som ingått avtal om förlängd samverkan. 

Fakturering engångskostnad: 

Engångskostnaden faktureras av miljöförvaltningen till Stenungsunds kommun under 
januari 2023.  

Miljöförvaltningen ska, i samband med faktureringen, redovisa vilka objekt som 
beräkningen baserats på. 

Eventuell utbetalning av tillsynsavgifter: 

Om ett yttre tillsynsbesök inte genomförts vid ett objekt under avtalsperioden kommer 
tillsynsavgiften att utbetalas till Stenungsunds kommun. Om yttre tillsyn genomförts vid 
ett objekt under avtalsperioden kommer tillsynsavgift inte utbetalas till Stenungsunds 
kommun. Eventuell utbetalning av tillsynsavgifter kommer ske i september 2023. I 
samband med utbetalning ska miljöförvaltningen redovisa till respektive kommun vilka 
objekt som fått tillsyn och vilka som inte fått tillsyn under första halvåret 2023 och som 
eventuell utbetalning baseras på.  
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5. Avtalstid 
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 30 juni 2023 och upphör 
därefter att gälla utan uppsägning. 

Ansökningsärenden och anmälningsärenden, till exempel förändringar av kretsen av 
personer med ett betydande inflytande i verksamheten, som påbörjats innan den 30 juni 
2023 handläggs av miljöförvaltningen till dess beslut är fattat i ärendet för att sedan 
överlämnas till Stenungsunds kommun. Överlämning kommer att ske även om beslutet 
inte är lagakraftvunnet. 

Sanktionsärenden som påbörjats innan den 30 juni 2023 kommer att överlämnas till 
Stenungsunds kommun vid avtalets utgång även om beslut inte är fattat i ärendet. 

Ärenden vars beslut överklagats till överinstans och därmed inte är lagakraftvunna 
kommer att överlämnas till Stenungsunds kommun vid avtalets utgång. 

I de pågående ärenden som överlämnas till Stenungsunds kommun vid avtalets slut 30 
juni 2023, ska miljöförvaltningen ge Stenungsunds kommun en bakgrundsbeskrivning 
och vägledning i fortsatt handläggning av ärendet.  

6. Uppföljning och information 
Miljöförvaltningen ska senast 31/8 2023 skicka över en delårsrapportering för perioden 1 
januari till och med 30 juni 2023. 

Parterna är skyldiga att informera varandra om händelser och förändringar rörande 
verksamheten om dessa kan antas vara av väsentlig betydelse för parten. 

7. Offentlighet och sekretess 
Parterna förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller för 
respektive verksamhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslag (2009:400) eller vad 
som följer av överenskommelse. Tystnadsplikt gäller även vid avslutad anställning och 
efter att samverkan avslutats. 

Parterna omfattas var för sig av tryckfrihetsförordning (1949:105) vilket bland annat 
innebär att parterna var för sig ansvarar för tillämpning av allmänna handlingar och 
offentlighetsprincipen med de begränsningar som följer av bland annat offentlighets- och 
sekretesslagen. 

8. Dokumentation 
Parterna ansvarar var för sig för egen dokumentation, diarieföring och gallring i 
ärendehanteringen i enlighet med tillämplig lagstiftning och interna regler. 

Stenungsunds kommun är arkivbildare för de handlingar som tas emot eller upprättas av 
Miljöförvaltningen med anledning av de uppgifter som ligger inom armen för detta avtal. 
Miljöförvaltningen registrerar och förvarar pågående ärenden. Avslutade ärenden eller 
vid avtalets utgång enligt ovan överlämnas till Stenungsunds kommun för arkivering. 
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Vid avtalets upphörande kommer Stenungsunds kommun att få tillgång till den 
dokumentation som är hänförlig uppdraget och som inte redan lämnats över.  

Överlämnandet sker genom att miljöförvaltningen överlämnar fysiska dokument till 
Stenungsunds kommun alternativt genom att miljöförvaltningen gör utdrag ur 
verksamhetssystemet och skickar över handlingarna med e-post till Stenungsunds 
kommun. Överlämning ska ges utan kostnad och med föregående samråd om hur det ska 
gå till.  

9. Personuppgiftsbehandling 
Parterna ansvarar var för sig för egen hantering och behandling av personuppgifter i 
enlighet med gällande lagstiftning, förordningar och interna regler. 

Parterna avtalar om att tillsammans upprätta en rättsakt där det framgår vilka 
behandlingar som utförs, hur data flödar och ansvarsfördelning 

10. Ändringar, tillägg och överlåtelse 
Avtalet kan justeras under pågående avtalsperiod i det fall förutsättningarna för avtalet 
väsentligen förändras. En väsentlig förändring kan utgöras av ändringar i för avtalet 
relevant lagstiftning och/eller förordningar.  

Ändringar och tillägg i detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av behörig 
företrädare för båda parter för att vara giltiga.  

Avtalet får inte överlåtas. 

11. Befrielsegrunder (force majeure) 
Parterna ska vara befriade från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal om utförande 
hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och som inte 
hade kunnat förutses. Såsom befriande omständighet ska anses bland annat 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på 
arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större 
omfattning.    

Till händelser utanför parts kontroll ska inte räknas strejk, blockad, lockout eller annan 
arbetskonflikt som beror av att part inte följer på marknaden gängse tillämpliga regler och 
principer. Part ska visa att konflikt som nyss sagts inte beror på parten. 

En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nyss 
nämnda slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Parten är 
skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelsen av nu nämnda slag 
upphör. 

12. Avtalets förtida upphörande 
Part är berättigad att häva avtalet om den andra parten väsentligen bryter mot sina 
förpliktelser och därefter inte vidtar rättelse utan dröjsmål efter skriftlig anmaning. 

Vid upprepade avtalsbrott av väsentlig betydelse har part rätt att häva avtalet. 
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13. Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
parterna. Om parterna inte når en överenskommelse ska tvist avgöras i allmän domstol 
med Göteborgs tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk rätt. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 

Göteborg den 2022-   Stenungsund den 2022-  

Miljöförvaltningen  Stenungsunds kommun 
i Göteborgs Stad 

 

 

Anna Ledin, direktör Olof Lundberg, kommunstyrelsens 
ordförande 
 
 
 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-10-26

  
 
 
 
 
§ 85 Dnr: KS 2022/626 
 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk 
hälsa att gälla även för 2023 – 2024. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2017 beslutade huvudmännen Västra Götalandsregionen och de fyrtionio kommunerna i 
Västra Götaland om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. 
Handlingsplanen har därefter förlängts att gälla till och med 2022. Vårdsamverkan Västra 
Götaland föreslår nu att ytterligare förlänga den nuvarande handlingsplanen att gälla till och 
med 2024, då en ny nationell strategi för psykisk hälsa beräknas finnas framtagen från och 
med 2025. För att synkronisera innehållet i den regionala handlingsplanen med den nationella 
strategin föreslår Vårdsamverkan Västra Götaland att vänta med att ta fram en ny regional 
handlingsplan till dess den nationella strategin finns framtagen. Varje kommun behöver fatta 
beslut om förlängningen senast den 31 december 2022.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 
Protokollsutdrag § 403 2022-06-14 - Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 
 
 
Beslut skickas till 
Jenny.brunsten@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/626
2022-09-23

 
Jenny Brunsten Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023 - 2024 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk 
hälsa att gälla även för 2023 – 2024. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2017 beslutade huvudmännen Västra Götalandsregionen och de fyrtionio kommunerna i 
Västra Götaland om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. 
Handlingsplanen har därefter förlängts att gälla till och med 2022. Vårdsamverkan Västra 
Götaland föreslår nu att ytterligare förlänga den nuvarande handlingsplanen att gälla till och 
med 2024, då en ny nationell strategi för psykisk hälsa beräknas finnas framtagen från och 
med 2025. För att synkronisera innehållet i den regionala handlingsplanen med den nationella 
strategin föreslår Vårdsamverkan Västra Götaland att vänta med att ta fram en ny regional 
handlingsplan till dess den nationella strategin finns framtagen. Varje kommun behöver fatta 
beslut om förlängningen senast den 31 december 2022.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de 
fyrtionio kommunerna i Västra Götaland kring psykisk hälsa-frågor på länsövergripande nivå. 
Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade 
huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna 
samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för 
vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. 
Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan 
skulle tas fram och börja gälla från och med 2023. 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram 
underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska 
myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell 
handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–10 år och den 
ska också innehålla mål och indikatorer. 
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i 
nuläget, men Regeringskansliet uppskattar att vi har en ny nationell strategi och en ny 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/626
2022-09-23

nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025. Göteborgsregionens 
kommunalförbund har gjort bedömningen att en förlängning av handlingsplanen skulle bidra 
till fortsatt utvecklingsarbete på området, samt att det är av vikt att synkronisera 
länsgemensam handlingsplan med den nationella processen. Därutöver är de redan framtagna 
målen och indikatorerna fortsatt aktuella. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Handlingsplanen innehåller gemensamma insatser, där barn och unga ingår. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande samt mål 4 om god utbildning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-23 
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 
Protokollsutdrag § 403 2022-06-14 - Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Johanna Nordqvist 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Jenny.brunsten@stenungsund.se 
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Förbundsstyrelsen – ärende 10 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare Hälso- och sjukvård 

Datum: 2022-05-19, Diarienummer: 2017-00284 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Förlängning av handlingsplan 
psykisk hälsa 2023–2024 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget till förlängning av 

länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommendera 

medlemskommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk 

hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen har därefter förlängts till och med 

2022. 
2020 gav Regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag 

att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. En rimlig 

uppskattning  att en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för 

psykisk hälsa från och med 2025. 
Styrgrupp psykisk hälsa anser att det är viktigt att synkronisera den 

länsgemensamma handlingsplanen med den nationella processen och att mål 

och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. 

Förslaget är en förlängning av nuvarande länsgemensamma handlingsplan för 

psykisk hälsa 2023–2024.  

Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det 

Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget. VästKoms 

styrelse ställde sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 

förlänga handlingsplanen den 10 maj. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan Psykisk hälsa  

PP-presentation 

TU- VästKom styrelse 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring 

psykisk hälsa-frågor på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 
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Förbundsstyrelsen – ärende 10 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Ljung, Planeringsledare Hälso- och sjukvård 

Datum: 2022-05-19, Diarienummer: 2017-00284 

 

 

  

 

förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen 

beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020. 

Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 

49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra 

Götaland och Göteborg inom ramen för vårdsamverkan. 2019 gjordes en 

fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen 

förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan 

skulle tas fram och börja gälla från och med 2023. 

I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i 

uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. 

Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny 

nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. 

Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–10 år och den ska också innehålla 

mål och indikatorer. 

När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med 

säkerhet att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig 

uppskattning är att vi har en ny nationell strategi och en ny nationell 

handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025. 

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är 

viktigt att vi synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan 

med den nationella processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och 

indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. 

Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av 

nuvarande länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. 

Handlingsplanen kommer då att totalt omfatta perioden 2018–2024. 

Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det 

Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och 

rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget. 

VästKoms styrelse ställde sig bakom förslaget den 10 maj. 

Bedömning 

Göteborgsregionen bedömer att en förlängning av handlingsplanen skulle 

bidra till fortsatt utvecklingsarbete. Det är av vikt att synkronisera 

länsgemensam handlingsplan med den nationella processen och 

Göteborgsregionen anser att mål och indikatorer är fortsatt aktuella. 

Gitte Caous  

Förbundsdirektör 

 

Lena Holmlund 

Avdelningschef 
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Till VästKoms styrelse 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 
förlänga handlingsplanen. 

 

Sammanfattning av förslaget 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa-
frågor på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de 
statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020.    
 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 
kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg inom ramen för vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav 
stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, 
med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023. 
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta 
fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 
ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny 
nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–
10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer.   
 
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet 
att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har 
en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och 
med 2025. 
 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi 
synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella 
processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig 
länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande 
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen 

75



   
 

 

 

 

      

kommer då att totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland 
ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 
28 april bakom förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i 
enlighet med förslaget.  
 
 
 
 
Bilagor:  
Handlingsplan Psykisk hälsa 
PP-presentation 
  
  
 

Helena Söderbäck      Anneli Assmundson Bjerde 

tf direktör VästKom     Chef välfärdsutveckling, VästKom  
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess 
har regeringen och SKR återkommande träffat 
överenskommelser inom området. Huvudmännen 
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det 
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande 
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit 
olika långt. 

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre 
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i 
kraft 2025.  Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och 
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit 
ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs 
till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog 
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den 
kommande nationella strategin och handlingsplanen.  De 
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer 
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i 
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som 
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. www.vardsamverkan.se/ 

handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• Andel äldre med äldreomsorg som har 

besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Fortsatt utveckling av samverkan inom 

kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt 
benämnt regionalt resurscentra för psykisk 
hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Andel barn och unga som får en första 

bedömning vid BUP inom 30 dagar. 
• Andel barn och unga som fått 

bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 
Götaland finns från 2020 en överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Handlingsplan psykisk hälsa

1

• Nuvarande länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa löper fram till 2022. 

• Ny nationell strategi och handlingsplan håller på att tas fram. 

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022

2020 2022 202420232021
Uppdrag till 

Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen

Individuell analys hos 
aktuella myndigheter

Gemensam analys hos 
Folkhälsomyndigheten 

och Socialstyrelsen

Slutrapport till 
Socialdepartementet

Framtagande av ny 
nationell strategi (prop)

Framtagande av 
nationell handlingsplan, 

10-årig

1 september 2021 1 september 202331 december 202130 juli 2020 2025?

Arbetsplan för fortsatt 
arbete
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Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 403. Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 

Diarienummer: 2017-00284 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar 

medlemskommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk 

hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen har därefter förlängts till och med 

2022. 
2020 gav Regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag 

att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. En rimlig 

uppskattning  att en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för 

psykisk hälsa från och med 2025. 
Styrgrupp psykisk hälsa anser att det är viktigt att synkronisera den 

länsgemensamma handlingsplanen med den nationella processen och att mål 

och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. 

Förslaget är en förlängning av nuvarande länsgemensamma handlingsplan för 

psykisk hälsa 2023–2024.  

Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det 

Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget. VästKoms 

styrelse ställde sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 

förlänga handlingsplanen den 10 maj. 

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan Psykisk hälsa  

• PP-presentation 

• TU- VästKom styrelse 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 
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Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

   

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

Miguel Odhner  

Justerare 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1094
2022-10-31

 
Jenny Brunsten Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Plan för stöd till anhöriga Sektor socialtjänst 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Plan för stöd till anhöriga Sektor socialtjänst samt förklarar uppdraget 
slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 23 maj 2022 till förvaltningen att ta fram strategi och 
handlingsplan för utformningen av anhörigstöd i kommunen. Uppdraget återrapporteras nu 
med framtagen plan där utgångspunkten varit Regeringens nya nationella strategi för 
anhörigstöd som presenterades i april 2022. Förvaltningens plan för anhörigstöd innefattar 
beskrivningar av de olika former av direkt och indirekt stöd som erbjuds anhöriga, en 
handlingsplan med åtgärder och implementeringsaktiviteter, samt ett årshjul med aktiviteter 
riktat till funktionen anhörigsamordnare. Förvaltningen har valt att benämningen plan i stället 
för strategi då detta harmoniserar med kommunens riktlinjer för styrande, vägledande och 
operativa dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Demensföreningen inkom i oktober 2021 med en skrivelse där det anfördes att det stöd 
kommunen erbjuder till anhöriga inte är tillräckligt. Kommunstyrelsen beslutade att ge 
förvaltningen i uppdrag att skyndsamt redovisa de stödinsatser kommunen erbjuder, i vilken 
omfattning, och i jämförelse med andra närliggande kommuner. Förvaltningen tog fram en 
sammanställning som visar kommunens olika stödinsatser samt jämförelse med närliggande 
kommuner.  

Välfärdsutskottet återremitterade ärendet i februari 2022, med motiveringen att förvaltningen 
ska utreda behovet av anhörigstöd och ge förslag på hur behoven ska mötas. I arbetet har 
förvaltningen undersökt hur stödet till anhöriga kan utvecklas och utökas och har sett behov 
av att tillskapa en övergripande plan för att det anhörigstöd som ges ska vara framgångsrikt 
och nå sitt syfte. Ett ytterligare behov som uppmärksammats är utveckling av 
anhörigkonsulentens uppdrag till en mer samordnande och utbildande funktion. Vidare att 
både socialsekreterare och övriga medarbetare har centrala nyckelroller i att uppmärksamma 
anhöriga och deras behov av stöd.  

Den 23 maj 2022 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
strategi och handlingsplan för hur anhörigstödet ska utformas i Stenungsunds kommun. I 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1094
2022-10-31

överensstämmelse med beslutad riktlinje för styrande och vägledande dokument har strategin 
fått benämningen plan för anhörigstöd. Arbetet med framtagen plan redovisas till 
kommunstyrelsen 28 november 2022.  

Som ett led i den nationella anhörigstrategin har Regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att ta 
fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg. Stödet ska 
utformas i en vägledning riktad till bland annat beslutsfattare och chefer inom hälso- och 
sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Regeringen 
lämnade ytterligare ett uppdrag till Socialstyrelsen, att ta fram stöd till kommunerna för ett 
mer individanpassat och likvärdigt stöd till anhöriga. Detta stöd ska rikta sig till 
kommunernas handläggare och ska ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i 
biståndsbedömningen och vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser. Båda 
ovanstående regeringsuppdrag ska genomföras under hösten 2022 och lämnas till Regeringen 
1 november 2023. Den nu framtagna anhörigstödsplanen för Stenungsund tar sin 
utgångspunkt i den nationella strategin, och kommer eventuellt att behöva kompletteras och 
justeras utifrån Socialstyrelsens kommande vägledningar på området. Planen avser att belysa 
och tydliggöra det stöd som ges direkt till anhöriga, det indirekta stödet som ges anhöriga 
genom rätt stöd till deras närstående, samt även att tydliggöra samordningen av stödet i 
kommunen.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna planen för anhörigstöd förväntas inte generera ytterligare kostnader utöver vad 
som ryms inom befintlig budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Planen för anhörigstöd har ingen direkt påverkan på barns situation men det förebyggande 
syfte som stöd till anhöriga har bedöms i ett vidare perspektiv kunna ha positiv inverkan för 
vissa barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Föreslagen plan för anhörigstöd har inga juridiska konsekvenser.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 
Plan för anhörigstöd 
Handlingsplan 
Årshjul aktiviteter anhörigsamordnare 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Johanna Nordqvist 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Johanna.nordqvist@stenungsund.se 
Jenny.brunsten@stenungsund.se 
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Plan för anhörigstöd 
1. Planens syfte 

Syftet med kommunens stöd till anhöriga är att minska den fysiska och psykiska belastningen för 
anhöriga som vårdar en närstående. Det stöd som ges anhöriga ska bidra till förutsättningar för en 
förbättrad livssituation, minskad belastning samt till att bevara eller öka livskvaliteten för 
anhöriga. Anhöriga ska göras delaktiga i utformningen av de insatser som ges både riktat till de 
anhöriga själva och de insatser och den vård och omsorg som ges deras närstående. Planen för 
anhörigstöd ska ha ett förebyggande perspektiv och främja tydlig samverkan mellan kommunen 
och andra aktörer exempelvis olika patient-/anhörigföreningar lokalt.   

 

2. Planens utgångspunkter  

Planen för anhörigstöd har som utgångspunkt att allt stöd som ges anhöriga i kommunen är 
frivilligt för de anhöriga att delta i. En förutsättning för anhörigas eventuella deltagande och 
medverkan i de insatser och den vård och omsorg som ges, är att den som tar emot insatser, vård 
och omsorg samtycker till anhörigs medverkan.  Anhöriga ska ses som en resurs som kan bidra 
både i sektorns arbete med enskilda individer och till sektorns utvecklingsarbete. Anhörigstödet 
ska ha ett förebyggande syfte.  

 

2.1. Lagrum 

Av Socialtjänstlagens 5 kapitel 10 paragraf framgår att Socialnämnden ska erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549). 

 

2.2.  Ny nationell strategi för stöd till anhöriga 
I april 2022 publicerade Regeringen Sveriges första nationella anhörigstrategi. Strategin beskriver 
både syfte för anhörigstöd och åtgärdsområden för stärkt anhörigperspektiv inom både hälso- och 
sjukvård och omsorg. Som ett led i strategin har Regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att ta 
fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg. Stödet ska 
utformas i en vägledning riktad till bland annat beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård 
och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Regeringen lämnade 
även ett uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram stöd till kommunerna för ett mer individanpassat 
och likvärdigt stöd till anhöriga. Detta stöd ska rikta sig till kommunernas handläggare och ska ge 
vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara till hjälp vid 
utformningen av individuella stödinsatser. Båda ovanstående regeringsuppdrag ska genomföras 
under hösten 2022 och lämnas till Regeringen 1 november 2023. Den nu framtagna planen för 
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stöd till anhöriga för Stenungsund tar sin utgångspunkt i den nationella strategin, och kommer 
eventuellt att behöva kompletteras och justeras utifrån Socialstyrelsens kommande vägledningar 
på området.   

Den nationella strategin formulerar och tydliggör anhörigas behov genom indelning i tre 
kategorier.  

1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar 

2. Att välfärdens insatser ges till den närstående med ett anhörigperspektiv. Det innebär att 
vården och omsorgen utförs med beaktande också av de anhörigas behov av till exempel 
delaktighet och information och att den anhöriges insatser uppmärksammas.  

3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå 
av information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.  

De två första punkterna i regeringens strategi belyser behovet av indirekt stöd till anhöriga, dvs 
det stöd och den hjälp som erbjuds deras närstående, samt att anhöriga ges information och görs 
delaktiga i hur stödet till deras närstående utformas och genomförs. Den tredje punkten belyser 
det direkta stödet riktat till den som är anhörig. Denna plan avser att tydliggöra både det stöd som 
ges direkt till anhöriga, och det indirekta stödet, samt samordningen av stödet i kommunen.  

 

3. Definitioner 

Anhörig 
Som anhörig i denna plan räknas personer som stödjer eller vårdar en person utifrån släktskap, 
vänskap, partnerskap eller motsvarande.  

Närstående 
Som närstående definieras kommuninvånare som tar emot omsorg, vård och/eller stöd, samt har 
anhöriga.  

Anhörigstöd 
För planen innebär anhörigstöd det stöd som ges (direkt eller indirekt) till personer som vårdar 
eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller lever med funktionshinder.  

Digitalt anhörigstöd 
Digitalt anhörigstöd innebär stöd som ges på distans med hjälp av dator, smartphone eller 
surfplatta. Vanligtvis finns möjlighet att tillgodogöra sig stödet dygnet runt och är tillgängligt 
oavsett kommun- eller länsgränser. 
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4. Anhörigstödets utformning i Stenungsunds kommun 

 

4.1. Indirekt stöd 
Det indirekta stödet ges den anhöriga genom att den närstående får tillgång till individuellt 
anpassade insatser utifrån sina behov, samt att insatserna ska fungera avlastande för den 
anhöriga. 

 

Dagverksamheten 

Dagverksamheten riktar sig till personer med demens och omvårdnadsbehov. Insatsen ges efter 
biståndsbeslut och syftar till att bryta isolering, bidra till aktivitet och social gemenskap, samt att 
ge avlösning för anhöriga.  

 

Korttidsvistelse 

Korttidsvistelse är en biståndsbedömd insats för tidsbegränsad vistelse utanför hemmet med syfte 
att ge stöd i att bevara och stärka självständighet och möjliggöra återgång till hemmet efter till 
exempel sjukhusvistelse, samt att ge anhöriga avlösning genom växelvistelse mellan hemmet och 
korttidsboendet.  

 

Hemgångsteam 

Hemgångsteamet är en biståndsbedömd insats som syftar till att under en kortare period ge stöd 
och hjälp i det egna hemmet för personer som har behov av rehabilitering, utökade 
hemtjänstinsatser eller i de fall där omsorgsbehovet behöver utredas för att fastställa rätt 
hemtjänstinsatser. En del av syftet är att i samarbete med eventuella anhöriga skapa 
förutsättningar för trygghet och självständighet i det egna hemmet.  

 

Avlösning i hemmet 

Avlösning i hemmet ges fem timmar per vecka och är en biståndsbedömd avgiftsfri insats som 
syftar till att avlösa anhöriga som stödjer, hjälper eller vårdar en anhörig i hemmet. Syftet är att 
möjliggöra egna aktiviteter utanför bostaden.  

 

Trygghetslarm 

Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats där larmet är kopplat till Larmcentralen och fungerar 
dygnet runt. Insatsen syftar till att skapa trygghet i hemmet både för omsorgstagaren och 
eventuella anhöriga. 
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Projekt SEE (Social, Existentiell, Emotionell ensamhet) 

Projekt SEE syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos äldre. Det krävs inget biståndsbeslut för 
att delta i verksamheten och kommunens anhörigsamordnare samarbetar med projektet genom 
att informera om projektet till anhöriga samt att efter förfrågan informera deltagare i projektet 
om kommunens anhörigstöd.  

 

4.2. Direkt stöd 

Anhörigsamordnarens uppdrag och roll 

I syfte att förtydliga inriktningen för det uppdrag och den roll som anhörigkonsulenten har i och 
med kommunens nya plan för anhörigstöd, benämns den tidigare anhörigkonsulenten från och 
med detta som anhörigsamordnare. Anhörigsamordnarens uppdrag består dels i att ge direkt stöd 
till anhöriga, dels i att internt inom Sektor socialtjänst fungera som sakkunnig och samordnande i 
anhörigfrågor, samt att externt i kommunen ha rollen som spindel i nätet när det gäller 
anhörigfrågor. Anhörigsamordnaren ska bidra till att anhörigas roll, perspektiv och behov lyfts 
upp och belyses i samtliga verksamhetsområden i Sektor socialtjänst. 

 

Organisatorisk tillhörighet 

Organisatoriskt ska anhörigsamordnaren höra till Individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområde. I den samlade myndighetsutövningen inom Individ- och familjeomsorgen 
kommer man i kontakt med anhöriga till närstående som ansöker om stöd från sektorns samtliga 
verksamhetsområden, och i uppdraget finns en given arena för möten med anhöriga i behov av 
stöd.  

 

4.2.1 Anhörigsamordnarens uppgifter 

Råd och stöd till enskilda anhöriga 

Anhörigsamordnaren ska tillhandahålla stödjande och rådgivande samtal, samt information både 
om kommunens insatser och annat stöd och hjälp som finns att tillgå i samhället. 
Anhörigsamordnaren ska fungera som sluss för anhöriga så att de snabbare får rätt hjälp. 
Anhörigsamordnarens uppgift här begränsas till samtal av rådgivande och stödjande karaktär och 
ska inte innefatta samtal med behandlande eller terapeutisk inriktning. Finns behov av längre och 
fördjupade samtalskontakter ska samordnaren lotsa den anhörige vidare till rätt instans.  

 

Anhörigträffar/anhörigutbildning 

Anhörigsamordnaren ska arrangera och hålla i återkommande anhörigträffar kring särskilt tema 
med informativt och utbildande syfte. 
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Lokalt nätverk anhöriga 

Anhörigsamordnaren ska samordna sig med folkhälsosamordnare, föreningar och andra 
organisationer i kommunen och återkommande sammankalla till möte i lokalt nätverk för 
anhöriga. Syftet med mötena är att lyfta upp anhörigperspektivet och fånga upp anhörigas frågor 
på ett övergripande plan.  

 

Verksamhetsutveckling 

Anhörigsamordnaren ska bidra till verksamheternas utvecklingsarbete genom att vidarebefordra 
eventuella synpunkter på förbättringar i verksamheterna som anhöriga för fram till samordnaren. 
Anhörigsamordnaren ska enligt framtaget årshjul delta i verksamheternas ledningsgrupper i syfte 
att uppmärksamma anhörigas perspektiv i sektorn och informera om anhörigstödet. 
Anhörigsamordnaren ska omvärldsbevaka sitt område och utifrån behov delta i digitala 
nätverksträffar som anordnas av Nationellt Kompetenscentrum Anhörigstöd (Nka). 
Anhörigsamordnaren ska statistikredovisa antal anhörigkontakter samt antal anhörigträffar, antal 
deltagare per träff och övriga aktiviteter.  

 

Digitalt anhörigstöd 

Stenungsunds kommun har sedan 2018 kunnat erbjuda anhöriga digitalt anhörigstöd via den 
digitala plattformen En bra plats. Inloggad på En bra plats finns möjligheten att ta del av en stor 
kunskapsbank, delta i digitala träffar och diskussionsgrupper, och dela erfarenheter med andra 
anhöriga i liknande situation över hela landet. Anhörigsamordnaren ansvarar för att den 
information som finns om stöd och hjälp i Stenungsund på plattformen är uppdaterad och korrekt, 
samt att information om kommande anhörigträffar lokalt går ut i En bra plats nyhetsbrev. Samtliga 
socialsekreterare, enhetschefer och legitimerad personal har möjlighet att lämna ut 
inloggningsuppgifter till anhöriga. 

 

5. Ansvarsfördelning 

Medarbetare 

Alla personalkategorier i samtliga verksamhetsområden i Sektor socialtjänst ska i kontakten med 
anhöriga ha ett respektfullt, förstående och gott bemötande som genererar ömsesidigt förtroende. 
Samtlig personal ska i kontakten med anhöriga som vårdar eller stödjer närstående göra dem 
delaktiga och uppmärksamma dem för sina insatser. Anhörigstödsplanen ska vara känd för 
samtliga medarbetare och de ska vid behov informera anhöriga om möjligheten till stöd för egen 
del.  
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Socialsekreterare 

Socialsekreterare ska identifiera och tidigt uppmärksamma anhörigas behov av stöd. 
Socialsekreterare ska erbjuda möjligheten till anhöriga (om den närstående inte motsätter sig det) 
att vara delaktiga i både utredning och utformandet av insatser, samt vid uppföljning av redan 
beslutade insatser. Socialsekreterare ska vid behov informera anhöriga om möjligheten till stöd 
för egen del via anhörigsamordnaren, samt informera om möjligheten till digitalt anhörigstöd och 
En bra plats.  

 

Legitimerad personal 

Legitimerad personal ska säkerställa att anhöriga görs delaktiga i planering och uppföljning av 
vården utifrån den närståendes önskemål och samtycke. Legitimerad personal ska vid behov 
informera anhöriga om möjligheten till stöd för egen del via anhörigsamordnaren, samt informera 
om möjligheten till digitalt anhörigstöd och En bra plats.  

 

Enhetschef 

Enhetschefer ansvarar för att informera sina medarbetare om kommunens plan för stöd till 
anhöriga och om anhörigstödet. Enhetschefer ansvarar för att kontinuerligt förmedla vikten av 
anhörigperspektivet i sina enheter. 

 

Verksamhetschef 

Verksamhetschefer ansvarar för att enligt framtaget årshjul avsätta tid för dialog och information 
från anhörigsamordnaren vid sina respektive ledningsgrupper.  

  

103



 

 
 

10 

Stenungsunds kommun – plan för anhörigstöd
www.stenungsund.se

Referenser 
 
Regeringen (2022). Nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2022/04/nationell-anhorigstrategi---inom-halso--och-sjukvard-och-omsorg/ 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (2022). Metoder och verktyg. 
https://anhoriga.se/metoder-och-verktyg/digitalt-anhorigstod/ 
 
Socialstyrelsen (2021). Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-
6-7464.pdf 
 
Riksdagen (2001). Socialtjänstlag (2001:453). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 
 
Socialstyrelsen (2016). Stöd till anhöriga. Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 
§ socialtjänstlagen. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-7-3.pdf 

104



 
 

 

Stenungsunds kommun – Handlingsplan för anhörigstöd
www.stenungsund.se

Handlingsplan för anhörigstöd  
I den kartläggning som genomförts av anhörigstödet i Stenungsund har uppmärksammats att 
anhöriga inte alltid synliggjorts i sektorns rutiner och riktlinjer. Vidare förväntas de kommande 
vägledningarna från Socialstyrelsen (november 2023) bidra med guidning i hur anhörigas behov 
kan uppmärksammas och hur stödet till anhöriga utformas på bästa sätt. Denna handlingsplan är 
därför utformad kring aktiviteter för vintern 2022 och under året 2023 och syftar till att möta upp 
den nya nationella anhörigstrategin samt kommande vägledningar.  

 

Åtgärder 

I samband med att Sektor socialtjänsts övergripande rutiner och riktlinjer ses över ska de vid 
behov kompletteras för att möta upp anhörigas behov av stöd vad gäller perspektiv, bemötande 
och arbetssätt i enlighet med kommande vägledningar från Socialstyrelsen. Sektorns 
stabsfunktioner ansvarar för arbetet. Beslut om reviderade rutiner fattas av sektorledning.  

 

I samband med att verksamhetsområdenas respektive rutiner och riktlinjer ses över ska de vid 
behov kompletteras för att möta upp anhörigas behov av stöd vad gäller perspektiv, bemötande 
och arbetssätt i enlighet med kommande vägledningar från Socialstyrelsen. Respektive 
verksamhetschef ansvarar för översynen och verksamhetsområdets ledningsgrupp fattar beslut 
om reviderade rutiner.  

 

Implementering av planen för stöd till anhöriga 

Utifrån kommande vägledningar från Socialstyrelsen, nya reviderade lokala rutiner samt delvis 
förändrade arbetsuppgifter för anhörigsamordnaren, ska samtliga medarbetare som möter 
anhöriga informeras om förändringarna. Information där syfte och mål med förändringen ska ingå 
tas fram av sektorns stab och delges samtliga enhetschefer på ledningsgruppsmöten. Enhetschefer 
ansvarar för att samma information förmedlas vidare till medarbetare i samband med APT. I 
enlighet med framtaget årshjul ska anhörigsamordnaren återkommande besöka samtliga 
verksamhetsområdens ledningsgrupper för fortsatt information för att belysa frågan och bibehålla 
kunskap om anhörigstödet i verksamheterna.  
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Årshjul för aktiviteter anhörigsamordnare 
Löpande under året 

Anhörigsamordnaren ger information, råd och vägledning till anhöriga kontinuerligt under året. 
Informationen som ges ska även inkludera inbjudan till kommande anhörigträffar och erbjudande 
om inloggningsuppgifter till En bra plats.  

Anhörigsamordnaren ger kontinuerlig information om kommunens anhörigstöd både internt och 
externt, samt ansvarar för kommunikation av anhörigstödet på kommunens hemsida.  

Kontinuerlig dokumentation och statistikredovisning över antal anhörigkontakter, aktiviteter och 
deltagare per aktivitet, samt kontroll av användningsfrekvensen av En bra plats.  

Kontinuerligt vidarebefordra eventuella synpunkter, klagomål och förbättringsförslag som förs 
fram av anhöriga utifrån sektorns verksamheter.  

 

Januari – februari – mars 

Anhörigträff; information/utbildning utifrån särskilt tema 

Informera om kommande anhörigträff till berörda föreningar och organisationer. 

Besöka ledningsgrupp SÄBO/HSV för information och dialog kring anhörigstöd inom 
verksamhetsområdet 

 

April – maj – juni  

Anhörigträff; information/utbildning utifrån särskilt tema 

Informera om kommande anhörigträff till berörda föreningar och organisationer. 

Sammankalla till möte i lokalt nätverk anhörigstöd 

Besöka ledningsgrupp Funktionshinder för information och dialog kring anhörigstöd inom 
verksamhetsområdet 

 

Augusti - september – oktober  

Anhörigträff; information/utbildning utifrån särskilt tema 

Informera om kommande anhörigträff till berörda föreningar och organisationer. 

Besöka ledningsgrupp Ordinärt boende/korttids/personlig assistans för information och dialog 
kring anhörigstöd inom verksamhetsområdet 
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November – december 

Anhörigträff; information/utbildning utifrån särskilt tema 

Informera om anhörigträffen till berörda föreningar och organisationer. 

Sammankalla till möte i lokalt nätverk anhörigstöd 

Besöka ledningsgrupp Individ- och familjeomsorg för information och dialog kring anhörigstöd 
inom verksamhetsområdet 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/969
2022-10-27

 
Anders Eggertsen Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Ianspråktagande av investeringsreserv för trygghetslarm till 
ordinärt boende 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 1 295 tkr för trygghetslarm till ordinärt boende från 
investeringsreserven för 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Trygghetslarm används av boende i kommunen för att känna sig trygg, säker och bibehålla sin 
livskvalitet. Med hjälp av en larmklocka som boende kan bära runt handen eller som ett 
halsband kan boende larma och komma i kontakt med personal alla dygnets timmar oavsett 
dag. Idag finns det cirka 640 personer med trygghetslarm i kommunen. Nationellt kommer 2G 
och 3G näten i Sverige att släckas ner snart. 3G-nätet är först att fasas ut och kommer vara 
helt nedsläckt i slutet av 2023. 2G-nätet används i högre grad av inom olika industriella och 
tekniska verksamheter och kommer därför vara helt avvecklat till slutet av 2025.  
Trygghetslarmen i ordinärt boende idag stöds endast av 2G och 3G-nät och måste bytas ut för 
att kunna fungera med 4G och 5G-nät. Kostnaden för att byta ut samtliga trygghetslarm 
beräknas till 1 600 tkr. I investeringsbudget finns 305 tkr avsatt men ytterligare medel krävs 
för att täcka kostnaden på 1600 tkr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Total kostnad för att byta ut 640 stycken trygghetslarm uppgår till 1 600 tkr. I 
investeringsbudget finns 305 tkr avsatt men för att täcka hela kostnaden på 1 600 tkr krävs 
ytterligare medel. Investeringsreserven uppgår för 2022 till 12 795 tkr. Det finns outnyttjade 
medel om 1 295 tkr. Ianspråktagande innebär att investeringsreserven töms och 1 295 tkr 
används för att täcka resterande kostnad av utbyte av samtliga trygghetslarm. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Den planerade investeringen påverkar inte barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 221027 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/969
2022-10-27

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Caroline Eriksson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
caroline.eriksson@stenungsund.se 
Johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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Information Dnr KS 2021/714
2022-10-07

 
Petter Bergman 
Energi- och klimatrådgivare 
 
Information angående uppföljning av energi- och 
klimatrådgivningen enligt årsplan 
 
Informationen kommer innehålla uppföljning av energi- och klimatrådgivningen för STOL-
kommunerna för 2022 och framtidsspaning inför 2023. 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
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Information Dnr KS 2022/234
2022-11-17

 
Pernilla Larsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Information om markförfrågningar, KS 2022-11-28 
 
Ärendet gäller information angående intressenter av kommunal mark under kvartal 4, 2022.  

 
 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 92 Dnr: KS 2022/858 
 
Planstart för gång- och cykelväg Solgårdsvägen-Södra Vägen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att starta detaljplanearbete för gång- och cykelväg 
mellan Solgårdsvägen och Södra vägen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För att tillgängliggöra kommande resecentrum för cyklister och gående i den södra delen av 
centrala Stenungsund och de södra kommundelarna finns det behov av en gång- och 
cykelbana mellan Solgårdsvägen och Södra vägen öster om järnvägen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/858
2022-09-29

 
Marita Hjelm Till kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 
 
 
Planstart för gång- och cykelväg Solgårdsvägen-Södra vägen 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att starta detaljplanearbete för gång- och cykelväg 
mellan Solgårdsvägen och Södra vägen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För att tillgängliggöra kommande resecentrum för cyklister och gående i den södra delen av 
centrala Stenungsund och de södra kommundelarna finns det behov av en gång- och 
cykelbana mellan Solgårdsvägen och Södra vägen öster om järnvägen.  
 
Beskrivning av ärendet 
För att skapa en säker och tillgänglig koppling söderut från kommande resecentrum behövs en 
ny gång- och cykelväg mellan Södra vägen och Solgårdsvägen. Gällande detaljplaner för 
berörd mark medger inte utbyggnad av gång-och cykelväg, utan är för järnvägen och dess 
tillhörande anläggningar samt ett vägreservat, varför en ny detaljplan behöver tas fram.  

Dragning av gång- och cykelbana kommer till största delen ske på mark som ägs av 
Trafikverket men berör även två privata fastighetsägare. Det har skett dialog med de berörda 
fastighetsägarna men överenskommelse om att teckna servitut eller lösa in privatägd 
tomtmark har ej nåtts med en av dem varför frågan behöver prövas i ett planarbete.  

Start av denna detaljplan medför att start av någon av de planerade planstarterna för 2023 
behöver skjutas upp alternativt att något av pågående planarbeten behöver prioriteras ned. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av detaljplanen finansieras inom ramen för kommunens driftbudget. Arbetet 
innebär en ökad kostnad för kommunen men bedöms täckas av kommunens budgeterade 
medel för förstudier och detaljplaner.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förutsättningar för barn och ungdomar att ta sig till och från kommande resecentrum på ett 
säkert sätt underlättas med en gång- och cykelbana mellan Solgårdsvägen och Södra vägen.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/858
2022-09-29

Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör främst mål 11 om hållbara städer och samhällen 
 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 91 Dnr: KS 2022/795 
 
Startplan för detaljplaner 2023–2024 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar startplan för nya detaljplaner 2023–2024.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har 25 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 18 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbete är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2022 beslutades det 
om 3 nya planstarter och under 2021 beslutades det om 8 nya planstarter. Under 2022 har en 
detaljplan antagits hittills.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-09 
Bilaga 1 – Startplan för detaljplaner 2023–2024 
 
Beslut skickas till 
marita.hjelm@stenungsund.se 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/795
2022-09-09

 
Cecilia Norlander Till kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 
 
 
Startplan för detaljplaner 2023–2024 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar startplan för nya detaljplaner 2023–2024.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har 25 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 18 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbete är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2022 beslutades det 
om 3 nya planstarter och under 2021 beslutades det om 8 nya planstarter. Under 2022 har en 
detaljplan antagits hittills. 

Några av sökande till de positiva planbeskeden önskar att planarbete påbörjas tidigare än 
kommunen haft möjlighet till och några av sökande till de positiva planbeskeden har vid 
tidigare dialog om önskad planstart meddelat att de önskar avvakta. Förvaltningen har inte 
möjlighet att arbeta med alla beslutade positiva planbesked i efterfrågad omfattning och det 
föreslås beslutas en plan för vilka planarbeten som planeras starta under 2022 och 2023 samt 
vilka som får avvakta planstart ytterligare en tid. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet är av administrativ karaktär, ekonomiska konsekvenser utreds i de separata 
detaljplaneärendena. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär, konsekvenserna för barns utreds i de separata 
detaljplaneärendena. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-09 
Bilaga 1 – Startplan för detaljplaner 2023–2024 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/795
2022-09-09

 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
marita.hjelm@stenungsund.se 

veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Dnr 2022/795

Startplan för detaljplaner 2023 och 2024 

FÖRSLAG TILL PLANSTARTER 2023 
Sektor Samhällsbyggnad/Exploateringsverksamheten ser att det finns möjlighet att starta fyra 
detaljplaner under 2023. Ett förslag till beslut om vilka detaljplaner som planeras starta 2023 är följande:  

- Nösnäs 1:300  KS 2020/1007 
Detaljplanen föreslås starta för att den möjliggör ett visst bostadstillskott och bidrar till 
utveckling av centrum.  

- Gång- och cykelbana mellan Södra vägen och Solgårdsvägen  KS 2022/858 
Detaljplanen föreslås starta för att den behövs för resecentrums utbyggnad och tillgänglighet.  

- Norums-Torp 1:30 KS 2011/614  
Enligt turordning. 

- Kyrkenorum 3:19 KS 2021/988 
Detaljplanen föreslås starta för att nå samordningsvinster med pågående planarbete samt 
möjliggör ett större nytt bostadstillskott och bidrar till utveckling av Hallerna. 

Se kartbilaga 1. 

 

FÖRSLAG TILL PLANSTARTER 2024 
Sektor Samhällsbyggnad/Exploateringsverksamheten ser att det finns möjlighet att starta fem 
detaljplaner under 2024. Ett förslag till beslut om vilka detaljplaner som planeras starta 2024 är följande:  

- Bärby 1:29 KS 2016/471 
Detaljplanen föreslås starta för att nå samordningsvinster. 

- Bärby 1:26 KS 2016/704 
Detaljplanen föreslås starta för att nå samordningsvinster. 

- Anrås 1:190 KS 2017/616 
Detaljplanen föreslås starta för att nå samordningsvinster. 

- Stenung 3:60 KS 2014/87 
Enligt turordning. 

- Detaljplan för ny brandstation  (Diarienummer saknas) 
Detaljplanen föreslås starta på grund av behov för samhällsviktig funktion.  

Flertalet av de pågående detaljplanerna, samt de som föreslås starta 2023, är relativt stora och 
omfattande. Förvaltningen bedömer att det under 2024 finns utrymme att starta fem detaljplaner av 
mindre omfattning eller cirka två av större omfattning.   

Se kartbilaga 2. 
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BEHOV AV STARTPLAN 
Under senare år har intresset av att utveckla Stenungsunds kommun varit stort. Det stora intresset är 
mycket positivt då det är ett tecken på att många vill vara med och utveckla Stenungsunds kommun och 
att kommunen är attraktiv att leva i och verka i. Det ökade trycket medför samtidigt utmaningar. 
Efterfrågan på planlagd mark inom kommunen har ökat och under de senaste åren är det många projekt 
som har fått positivt planbesked och väntar på att planarbetet ska startas. En prioritering över vilka planer 
som ska starta en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att Stenungsunds kommuns utbyggnad 
följer såväl översiktsplanen som kommunens strategier samt övriga politiska mål. Startplanen är således 
ett verktyg för att förverkliga var och hur kommunen fysiskt ska växa, utifrån de resurser som finns att 
tillgå, på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

PROCESSEN 
För att säkerställa en snabb framdrift av detaljplaner är det viktigt att det finns en balans mellan hur 
många detaljplaner som är pågående och som blir antagna och hur många nya detaljplaner som startas 
upp. Inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att effektivisera och kvalitetssäkra 
detaljplaneprocessen liksom förberedelser för att hantera lagkravet om digitalisering av planarbetet som 
inträdde från januari 2022. Åtminstone till en början kan intresset av att effektivisera planprocessen och 
därmed framdriften i detaljplanerna stå i konflikt med att digitalisera planarbetet, eftersom det innebär 
förändrade arbetssätt och nya digitala verktyg. Förhoppningen är att digitaliseringen ska leda till bättre 
effektivitet över tid och det har även potential att underlätta och snabba på processen med bygglov m.m.  

 

 

 

 
Processen från det att ett beslut om positivt planbesked lämnas till dess att detaljplanen blir antagen. Byggnation kan påbörjas 
när planen får laga kraft, om den inte överklagas och upphävs. 

 

  

Beslut om 
positivt 
planbesked 

Planbesked i 
väntan på 
planstart

Planavtal 
tecknas och 
planarbetet 
startar

Planarbetet 
slutfört vid 
antagen 
detaljplan

Planarbetet 
pågår i ca 2–5 
år beroende på 
bl.a. omfattning

119



 
 
 

 

2022-11-18

Sida 3 av 9

PÅGÅENDE OCH VÄNTANDE PROJEKT 
Stenungsunds kommun arbetar för närvarande med 25 pågående detaljplaner med beslutad planstart. 
Några av de pågående detaljplanearbete är ej i aktivt arbete. Detta beror till exempel på att kommunen 
inväntar besked, till exempel från exploatör, eller för att det i nuläget inte finns resurser att aktivt arbeta 
med detaljplanen. Under 2022 beslutades det om 3 nya planstarter och under 2021 beslutades det om 8 
nya planstarter. Under 2022 har en detaljplan antagits hittills. 

Förutom de pågående detaljplanerna har kommunen 18 beslutade positiva planbesked.  

Några av sökande till de positiva planbeskeden önskar att 
planarbete påbörjas tidigare än kommunen haft möjlighet till 
och några av sökande till de positiva planbeskeden har vid 
tidigare dialog om önskad planstart meddelat att de önskar 
avvakta. Att skapa tydlighet för sökande, tjänstepersoner och 
beslutsfattare föreslås ett beslut med en plan för vilka 
planarbeten som planeras starta under 2023 och 2024 samt 
vilka som får avvakta planstart ytterligare en tid.   

 

PRIORITERING 
För att handläggningen av kommunens detaljplaneärenden ska kunna ske med effektivitet och framdrift 
är det viktigt att antalet pågående ärenden är i balans med kommunens tillgängliga resurser. 
Förvaltningen anlitar konsultstöd i olika omfattning för att kunna handlägga fler detaljplaner i aktivt 
skede – till exempel exploatörsdrivna planer. Omfattningen av anlitat konsultstöd har ökat under 2021 
och 2022 för att möjliggöra flera pågående planarbeten. När konsulter anlitas för olika slags uppgifter 
behöver kommunens personal ta ansvar för administrativa delar, kontakter med myndigheter och 
sakägare, beredning av ärenden vid politisk behandling, intern projektledning, granskning av handlingar 
m.m. 

För att ärendebalansen ska vara aktuell och verksamhetens arbete ska kunna planeras och resurser 
användas effektivt finns behov av en princip för hur kommunen ska hantera de planarbeten som 
avstannat på grund av att besked inväntas från sökande/exploatör. 

Nedan listas grundläggande principer för prioritering vid beslut, pågående detaljplaner och beslutade 
planbesked. Därefter presenteras förslag till beslut om vilka detaljplaner som ska starta 2023 och 2024.  

 
Grundläggande principer 

- Om ett plankostnadsavtal ej undertecknas inom sex månader efter beslutad planstart avslutar 
kommunen planarbetet om det inte finns något särskilt skäl. Kommande beslut om planstarter 
kompletteras med att beslutet gäller under förutsättning att avtal tecknas inom sex månader. 

- Om ett uppstartat planarbete avstannar på grund av att kommunen inte får nödvändiga 
besked/handlingar/betalning eller likande som gör att arbetet ej kan drivas framåt avslutar 
kommunen planarbetet inom sex månaders väntan om det inte finns något särskilt skäl. 
 
 

Summering:
• 25 pågående detaljplaner 
• 18 positiva planbesked 
• 3 nya planstarter 2022
• 8 nya planstarter 2021
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Prioritering vid beslut om planstart 

- Förtur och undantag vid skäl och behov – exempelvis vid behov av samhällsviktig verksamhet, 
näringslivets behov, större bostadstillskott eller om samordningsvinster kan uppnås. 

- Turordning efter beslut om planbesked. 

 
 
PÅGÅENDE DETALJPLANER  
Nedan listas de detaljplaner som kommunen för närvarande arbetar med.  

 

Fastighetsbeteckning och namn Dnr Användning Antal 
bostäder 

Preliminärt 
antagande 

Högenorum 1:5 KS 2019/383 Lager, industri och 
hantverk 

0 Uppstart 
pågår, 
tidplan 
osäker. 

Jörlanda-Berg 1:66; Spekeröds 
handelsområde 

KS 2018/125 Handelsområde och 
verksamheter 

0 Ny uppstart 
pågår, 
tidplan 
osäker. 

Kopper 2:13; Bergsvägen KS 2014/277 Bostäder 80–100 2023 

Kyrkeby 1:27; Handelsträdgården KS 2006/234 Bostäder och 
handelsträdgård 

10 Avslut 
föreslås. 

Kyrkeby 3:31; Pastorsexpedition KS 2005/212 Kontor 0 2023 

Kyrkeby 3:34, del av; 
Kyrkebyvägens LSS-boende 

KS 2020/1076  LSS-boende 10 Tidplan 
osäker, 
inväntar 
bygglovsprö
vning. 

Kyrkeby 3:36, bostäder/handel 
Bagarevägen 

KS 2021/668  Bostäder, handel Ca 20 2024 

Kyrkeby 4:2; Kvarnhöjden KS 2018/603 Bostäder, förskola 300 2024  

Kyrkenorum 1:1 m.fl.; Kyrka och 
begravningsplats 

KS 2013/284 Ny 
begravningsplats 
och befintlig kyrka 

0 2024 

Kyrkenorum 5:1 m.fl.; Norra 
Hallerna 

LIS 2009/121 Bostäder och 
stadsutveckling 

400 Tidplan 
osäker pga 
trafikuttredni
ng Hallerna.  
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Kyrkenorum 6:1; Modistvägen KS 2019/1000 Bostäder 15–30 2023 

Kännestorp 2:25 m.fl.; Spekeröd 
södra 

KS 2014/127 Bostäder 100 2024 

Kännestorp 3:8 m.fl.; Spekeröd 
norra 

KS 2011/169 Bostäder, 
lägenheter och 
radhus 

100 2024 

Näs 1:55; Krysset KS 2021/115 Handel och 
bostäder 

20 2025 

Näs 1:302, del av; Humlebråten KS 2017/575 Bostäder och 
förskola 

100–120 2024 

Nösnäs 1:284 m.fl.; Centrala och 
södra Hallerna – Planprogram  

KS 2018/137 Bostäder och 
stadsutveckling 

800 2024 

Nösnäs 1:8; Tollenäs camping KS 2014/859 Tillfälligt boende, 
bostäder 

50 Tidplan 
osäker, 
inväntar 
trafikutredni
ng.  

Stenung 3:112 m.fl.; CW Borgs 
väg 

KS 2018/332 Bostäder, kontor 
och 
trygghetsboende 

160 2023 

Stenung 3:119, 3:248; Strandvägen  KS 2022/347 Bostäder, handel, 
kontor, restaurang, 
trygghetsboende 

Osäkert Tidplan 
osäker – 
inväntar 
sökandes 
undertecknan
de av 
plankostnads
avtal. 

Stenung 3:282 m.fl.; 
Västanvindsgatan 

KS 2018/491 Bostäder och 
centrum 

Ca 400 Inväntar 
besked från 
sökande. 

Stenung 3:3 m.fl.; Västergårds allé KS 2012/892 Verksamheter 0 2026 

Stenung 3:57 m.fl.; Befintliga 
stationsområdet 

KS 2020/1065 Gång-, cykelväg 
och parkering 

Ca 20 2024 

Stenung 4:109; Kristinedals 
bostäder 

KS 2017/28 Bostäder och kontor 100 Uppstart 
pågår, 
tidplan 
osäker. 
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Stenung 4:46, 13:1 KS 2014/582 Bostäder, handel 
och parkering, 
nuvarande Hotell 
Reis 

Ca 60–70 2025 

Stenung 4:56 m.fl.; Gamla SIF KS 2019/79 Verksamheter och 
idrott 

0 2024 

 

 

 
ÖVERKLAGADE DETALJPLANER UNDER PRÖVNING  
Fastighetsbeteckning och namn Dnr Användning Antagen Överklagad 

Stenung 3:57 m.fl. – 
Stenungsunds resecentrum 

KS 2016/443 Resecentrum 2022-04-07 2022-05-04 
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BESLUTADE PLANBESKED 
Nedan listas de beslutade positiva planbesked som inväntar beslut om planstart. Bedömningen gällande 
Stöd i ÖP har för planbesked som endast innebär ökad byggrätt kategoriserats som Ja även för de fall 
området inte är markerat som utbyggnads- eller utredningsområden i översiktsplanen eftersom dessa 
planbesked inte innebär några nya bostäder.   

 

Fastighets-
beteckning 

Dnr Användning Antal 
bostäder 

Stöd i 
ÖP 

Beslutat 
planbesked 

Svenshögen 1:127 KS 2006/279 Bostäder, villatomter 50 Ja 2006-06-12 

Västra Torp 1:3 KS 2009/111 Bostäder, rad-, kedjehus 
och villatomter 

10 Ja 2009-06-23 

Norums-Torp 
1:30 

KS 2011/614 Bostäder, handel och 
kontor 

130 Ja 2011-09-27 

Strandkärr 1:4 KS 2014/71 Bostäder, villatomter 7 Nej 2014-09-23 

Stenung 3:60 KS 2014/87 Bostäder, kombohus 16 Ja  2014-09-23 

Källsby 2:2 m.fl. KS 2015/531 Bostäder, ökad byggrätt 0 Ja 2015-12-15 

Bärby 1:29 KS 2016/471 Bostäder, ändrad 
fastighetsgräns 

0 Ja 2016-12-06 

Bärby 1:26 KS 2016/704 Bostäder, en ny 
bostadstomt 

1 Delvis 2017-05-03 

Höga 2:93 KS 2017/134 Bostäder, villatomter 5 Delvis 2017-05-03 

Kyrkenorum 1:28 
m.fl. 

KS 2017/486 Bostäder, ökad byggrätt, 
Månssonska 

0 Ja 2017-11-22 

Anrås 1:190 KS 2017/616 Bostäder, ökad byggrätt 0 Ja 2018-02-20 

Strandkärr 1:32 
m.fl. 

KS 2018/131 Bostäder, ökad byggrätt 0 Ja 2019-03-18 

Kännestorp 2:11 KS 2019/559 Bostäder, villatomter 13 Delvis 2019-10-21 

Järnklätt 1:22 KS 2020/325 Bostäder, 
generationsboende 

50 Nej 2020-06-15 

Nösnäs 1:300 KS 2020/1007 Bostäder, kontor, centrum 20 Delvis 2021-03-22 

Getskär 1:1, 1:9 KS 2021/433 Bostäder 20 Delvis 2021-10-25 

Kyrkenorum 3:19 KS 2021/988 Bostäder 250 Delvis 2022-03-21 

Jordhammar 3:12 KS 2022/46 Bostäder 14 Ja 2022-05-23 
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Kartbilaga 1 – Planstarter 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.  Nösnäs 1:300

2.  Gång- och 
cykelbana mellan 
Södra vägen och 
Solgårdsvägen

3.  Norums-Torp 1:30 

4.  Kyrkenorum 3:19

1. 2.

3. 4.
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Kartbilaga 2 – Planstarter 2024 

 

 
 

1. 2.

3.

4.

1. Bärby 1:29

2. Bärby 1:26

3. Anrås 1:190

4. Stenung 3:60

5. Ny brandstation 
(lokalisering 
osäker)

4.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/968
2022-10-28

 
Kasemsun Rawvilai Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Planstart för detaljplan Kyrkeby 3:31, Jörlanda pastorsexpedition  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ny planstart för detaljplan för kontorsändamål på Kyrkeby 
3:31, pastorsexpeditionen. Detaljplanen ska handläggas med standardförfarande enligt Plan- 
och bygglagen 2010:900. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska utskottet beslutade den 11 maj 2005 §62 att ge förvaltning i uppdrag att påbörja 
arbete med ändring av byggnadsplan J2 för att möjliggöra en ny kontorsbyggnad i 
anslutning till befintligt församlingshem. På planområdet uppfördes 2006 en kontors- och 
personalbyggnad (pastorsexpedition) för Svenska Kyrkan. Byggnaden uppfördes med 
tidsbegränsat bygglov.  
 
April 2012 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om planstart för detaljplan för kontor på 
fastigheten Kyrkeby 3:31. Syftet med detaljplanen är att tillåta ändamålet kontor och ge 
planstöd för befintlig byggnad som idag har tidsbegränsat bygglov. Samrådstiden varade 
mellan den 27 maj och 1 juli 2013. Efter samrådet ägde rum har planarbetet legat vilande. 
Den senaste tiden har läge för ny gång och cykelväg inväntats för att kunna anpassa planen 
efter det tänkta läget men detaljplanen behöver nu göras klar. Det tidsbegränsade 
bygglovet för kontorsbyggnaden har förlängts flera gånger och den 10 juni 2024 löper det 
ut och kan inte längre förlängas. 
 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.  
För att kunna återstarta arbetet enligt aktuell lagstiftning och rekommendationer föreslås en 
ny planstart. Planarbetet beräknas fortlöpa med planerad antagen plan till vintern 
2023/2024. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/968
2022-10-28

 
Karta över del av centrala Jörlanda. Planområdet markerat med vitstreckad linje.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett plankostnadsavtal upprättades 2014 där det avtalades att halva kostnadens för kommunens 
arbete debiteras beställare vid tecknande. Andra halva kostnaden avtalades att debiteras när 
KF beslutat om antagande av planen. Ett nytt plankostnadsavtal eller tillägg kopplat till ny 
planstart bedöms inte möjlig att tecknas då planen har varit vilande under en lång period. Om 
kostnader för planarbetet överskrids ska dessa bekostas av kommunen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-28 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/968
2022-10-28

 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
marita.hjelm@stenungsund.se 
kasemsun.rawvilai2@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 93 Dnr: KS 2022/595 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Kyrkenorum 5:68. Detaljplanen föreslås kunna handläggas som en ändring av 
gällande detaljplan och drivas med standardförfarande. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. Planarbetet behöver 
samordnas med program för Centrala och Södra Hallerna och det kan eventuellt bli möjligt 
med tidigare planstart. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Kyrkenorum 5:68 inkom i juni 2022. Syftet med 
ansökan är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten med cirka 12 nya bostäder i form av 
radhus. Fastigheten är idag planlagd. Gällande detaljplan, plan 247 Hallerna etapp 2, anger 
ändamålet bostäder, vård och skola för området. Då förslaget i planansökan är i linje med 
syftet för den gällande detaljplanen samt anses överensstämma med gällande översiktsplan 
föreslås planarbetet handläggas som en ändring och drivas med standardförfarande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68, Modistvägen 2–20 2022-06-14 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68, Modistvägen 2–20 – bilaga 2022-06-14 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/595
2022-08-23

 
Torun Hultén Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Kyrkenorum 5:68. Detaljplanen föreslås kunna handläggas som en ändring av 
gällande detaljplan och drivas med standardförfarande. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. Planarbetet behöver 
samordnas med program för Centrala och Södra Hallerna och det kan eventuellt bli möjligt 
med tidigare planstart. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Kyrkenorum 5:68 inkom i juni 2022. Syftet med 
ansökan är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten med cirka 12 nya bostäder i form av 
radhus. Fastigheten är idag planlagd. Gällande detaljplan, plan 247 Hallerna etapp 2, anger 
ändamålet bostäder, vård och skola för området. Då förslaget i planansökan är i linje med 
syftet för den gällande detaljplanen samt anses överensstämma med gällande översiktsplan 
föreslås planarbetet handläggas som en ändring och drivas med standardförfarande.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ansökan 
I juni 2022 inkom en ansökan om planbesked för att ta fram en detaljplan för fastigheten 
Kyrkenorum 5:68 för att möjliggöra en förtätning av området. Sökande har ambitionen att 
möjliggöra för 12 nya bostäder i form av radhus - ett komplement till de tio lägenhetshus som 
idag finns på fastigheten. Radhusen föreslås placeras i två längor längs med Modistvägen på 
befintlig parkeringsyta. Förslaget innebär en omfördelning av de parkeringsplatser som idag 
uppnår cirka en tredjedel av fastigheten. I planansökan föreslås det också att en upprustning 
av befintlig lekplats inom fastigheten ska göras, att fler träd ska planteras samt att en leverans- 
och mobilitetshubb ska erbjudas där parkeringsplatser kan samnyttjas och där delade 
mobilitetstjänster såsom bilpool finns med syfte att minska behovet och användning av 
privatägd bil. Sökande vill även möjliggöra för solpaneler på både befintliga och 
tillkommande byggnader. 
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Illustration från planansökan. 
 
Området 
Det aktuella området är beläget i centrala Stenungsunds kommun, vid Hallerna. Fastigheten 
avgränsas av Modistvägen och Pressarevägen som leder ut till Halleraleden samt befintlig 
bostadsbebyggelse. Kyrkenorum 5:68 har en areal på cirka 1,7 hektar och på fastigheten finns 
det idag tio lägenhetshus uppförda i två våningar, gräsytor, parkering och lekplats.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt över området för planansökan (markerat i rött till vänster och gult till höger). 
 
 
 

Hallerna 
förskola/skola

Hallernaleden

Modistvägen

Pressarevägen
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Detaljplaner och översiktsplanen 
Det finns en gällande detaljplan över området som antags den 17 augusti 2004. Den befintliga 
detaljplanen anger användningen bostäder, vård och skola för fastigheten. Detaljplanen styr 
även bruttoarean, våningsantalet och byggnadshöjden. De tio befintliga lägenhetshusen utgör 
den tillåtna bruttoarean och det går därför inte att exploatera området mer sett till gällande 
detaljplan. Gällande detaljplan syftar bland annat till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i 
form av gruppbebyggelse och friliggande villor. Då planförslaget inryms inom den 
ursprungliga planens syfte och fastigheten ligger helt inom befintlig detaljplan föreslås detta 
arbete bedrivas som en ändring av gällande detaljplan samt handläggas med 
standardförfarande.  
 

Gällande översiktsplan med redovisning av 
markanvändning till vänster. Pågående planer i närområdet tillhöger (området för planansökan är markerat i 
streckad gul linje). 
 
Grund till förslag till beslut  
I dagsläget består stora delar av den föreslagna ytan av hårdgjord parkering. Således är det 
ingen värdefull mark såsom skogsmark eller jordbruksmark som behöver tas i anspråk. 
Fastigheten ligger nära förskola, skola och busshållplats dit det är möjligt att ta sig via gång- 
och cykelbana. Radhuslängorna skulle kunna vara ett bra komplement till den befintliga 
bebyggelsen då det mestadels är villor och lägenheter i området. Radhuslängorna ramar in det 
befintliga bostadsområdet och skulle kunna bidra till en trevligare entré in till Modistvägen i 
stället för den idag stora parkeringsytan. Området ligger också nära till grönområden och 
rekreationsmöjligheter vilket är positivt.  
 
Dagvatten från fastigheten leds idag till en kommunal dagvattenledning i Modistvägen 
och/eller Pressarevägen. Dagvattnet leds sedan till dagvattendammen väster om 
Hallernaskolan för att därefter släppas i Hallernabäcken som mynnar i Hake Fjord. Det finns 
tidigare uppgifter om att dagvattendammen inte har kapacitet för tillkommande ytor vilket 
behöver utredas vidare i arbetet med detaljplanen. Med mobilitetslösningar samt anläggning 

Pressa
revägen

Planprogram för Norra Hallerna, 
detaljplanearbete pågår, 400 bostäder 

Planprogram för Södra och Centrala Hallerna  

Detaljplan för bostäder, 
Modistvägen

Detaljplan Norums kyrka 
och begravningsplats

Kyrkenorum 5:68
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av nya parkeringsplatser finns möjlighet att arbeta för en förbättrad dagvattenhantering i 
området, med ytor för infiltration, rening och fördröjning. Målsättningen i arbetet med ny 
detaljplan bör vara att dagvattenvolymerna som ska omhändertas, andelen hårdgjord yta på 
fastigheten samt trafiken till och från området inte ökar utifrån nuvarande situation. 
Mobilitetslösningar behöver säkerställas i exploateringsavtal och dialog om detta inleds 
fördelaktigt i ett tidigt skede.    
 
Således finns det många positiva aspekter med att gå vidare med detta förtätningsförslag. 
Däremot behöver de föreslagna trafiklösningarna omarbetas och utredas. Den nya in- och 
utfarten till Pressarevägen som föreslås är inte lämplig då den kommer att korsa gång- och 
cykelstråket som leder till skolan och förskolan. Ny in- och utfart mot Modistvägen behöver 
samordnas med infarten till den pågående detaljplanen för bostäder längre in på Modistvägen. 
Om kompletterande byggnationer görs (denna planansökan, detaljplan för Modistvägen samt 
eventuellt kommande anslutningar i program för Centrala och Södra Hallerna) bör vägen 
breddas, vilket innebär att även Modistvägen behöver hanteras inom detta planarbete. Den 
nya vägen genom fastigheten behöver vara en dubbelriktad gata. Parkeringsmöjligheterna 
behöver omarbetas och utredas i detaljplanearbetet då backande fordon ut på Modistvägen 
inte är lämpligt. Förvaltningen anser att trafikfrågorna kan lösas på lämpligare sätt vilket 
behöver utredas inom detaljplaneprocessen. I utredningen behöver även hanteringen av avfall 
beaktas.  
 
Då det pågår ett flertal planer i närområdet är det viktigt att arbetet med att ta fram ny 
detaljplan samordnas med de andra planerna och ser till helheten, exempelvis gällande 
trafiklösningar, grönstruktur, dagvattenhantering och viktiga stråk för närrekreation. Inför 
framtida exploatering och förtätning behöver det säkerställas att tillgängliga 
närrekreationsområden av god kvalitet och storlek finns kvar. 
 
Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet: 
 

• In- och utfarter, parkering och gatubredder 
• Ytor för sophantering  
• Dagvattenhantering  
• Buller   
• Sol- och dagsljusförhållanden 
• Rekreationsområden och viktiga stråk 
• Radon 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för planarbetet kommer regleras i plankostnadsavtal. Plankostnadsavtal ska tecknas 
innan planarbete kan startas.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Då det är många barn som rör sig i området, bland annat till och från skolan och förskolan, är 
det viktigt att detta beaktas i kommande planarbete. Exempelvis är det särskilt viktigt att 
gångöverfarter och de befintliga gång- och cykelstråken är utformade på ett säkert sätt och att 
eventuella nya in- och utfarter till fastigheten ser till detta.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-23 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68, Modistvägen 2-20 2022-06-14 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 5:68, Modistvägen 2-20 – bilaga 2022-06-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Sida 1

L ä n g a n
Ansökan om planbesked

Mellan hav och skog
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Innehållsförteckning

team L ä n g a n, beskrivning av aktörens team/ verksamhet       3

Projektidé och koncept            4-6

Referensprojekt A, Almgren Konst & Landskap         7

Referensprojekt B, Arkitekbyrån Design AB         8

Referensprojekt C & D, Tapajos Fastighets AB         9 
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Sida 3

team

Almgren Konst & Landskap + Arkitektbyrån Design + Tapajos Fastighets AB

Vårt team består av tre olika delar som kompletterar varandra väl. Vi på Tapajos har
ett välutvecklat samarbete med Arkitektbyrån Design då vi gjort många projekt ihop. 

Tomten gränsar till naturen och vi vill tidigt i processen få med landskapet för att kunna skapa en 
så bra plats som möjligt där alla aspekter tas om hand. Vi vill lämna efter oss en plats som svarar 
väl mot era krav och visioner, därför består vårt team av såväl arkitekter som landskapsarkitekt 

för att kunna skapa en fungerande helhet.

Almgren Konst & Landskap
20 ÅRS ERFARENHET som landskapsarkitekt 

i Sverige, främst från större konsultföretag 
(Norconsult, WSP, COWI) och från arkitekt- och 

ingenjörskontor i Frankrike (Paris, Versailles, 
Aix en Provence). Har en 

landskapsarkitektexamen MSA, utbildad vid 
SLU Ultuna/ Alnarp. Kompetensen fördjupades 

under utbildningen inom odling och trädgård 
bl a genom en säsongspraktik i den 

biodynamiska trädgården på R. 
Steinerseminariet i Järna och i en botanisk 

trädgård i franska alperna.

MED GOD GESTALTANDE FÖRMÅGA 
kombinerat med kunskap om ekologi, klimat, 
vegetation och markbyggnad i ryggmärgen, 

hanteras analys och gestaltning av komplexa 
platser. Den arkitektoniska rumsligheten 

behandlas utifrån stor prioritet och känslighet. 
Varje plats karaktär. historia och potentialer 
fångas upp, och utvecklas, i arbetet. Förslag 
görs gärna med hjälp av, snabba och enkla, 

men kommunikativa, skisser och illustrationer.

ETT STARKT FOKUS PÅ MILJÖ 
och att konsekvent arbeta mot klimatanpassade 
mål ligger alltid i landskapsarkitektens uppdrag, 
i enlighet med flera av de globala målen enligt 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP):

Arkitektbyrån Design
Tillsammans skapar vi framgång. När vi lyssnar 

och lär av varandra. Då hittar vi rätt. 
Utan dyra och krångliga omvägar. 

Bra eller hur? 

I TRYGGA HÄNDER
På Arkitektbyrån Design arbetar erfarna 

arkitekter, ingenjörer och visualiserare i en 
kreativ och öppen miljö. Resultaten har du 

säkert sett. Gamlestadens Resecentrum, Geely 
Innovation Centre och ÅF-Huset är svåra att 

missa. Vi tror att våra referenser talar sitt tydliga 
språk när det kommer till att förklara byråns 

förmåga och kapacitet. 
Resten tar vi när vi träffas.

Med hjälp av vår arbetsmodell HEM tar vi oss 
an er utmaning. Vi hittar ett gyllene snitt genom 
alla relevanta perspektiv, krav och önskemål. 
Då skapar vi inte bara arkitektur som behagar 
ögat. Vi skapar något större än så. Arkitektur 

som människor trivs i. Lösningar som ramar in 
sociala värden och som också är hållbara ur 
miljösynpunkt. Dessutom håller vi budget.

HÅLLBARHET – Vi ritar för en god miljö och 
kommande generationer

EKONOMI – Vi skapar smarta och effektiva 
lösningar som håller budget

MÄNNISKA – Vi sätter människan i centrum 
och arbetar aktivt med frågor som trivsel, 

funktion, tillgänglighet och mångfald.

www.arkitektbyrandesign.se

Tapajos Fastighets AB
WE CREATE AWESOME PROJECTS =)

Tapajos Fastighets AB är ett fastighets- och 
projekteringsbolag. Vi projekterar, bygger och 

förvaltar egenägda fastigheter och sedan 2008  
har vi fullbordat ett fyrtiotal hyres och 

bostadsrättsprojekt

Visionen är att fortsätta i samma anda genom 
att dels hitta nya spännande projekt att 

exploatera men även att utveckla och förvalta 
våra befintliga hyresfastigheter väl. 

Det befintliga beståndet utgörs av strategiskt 
belägna bostäder och lokaler belägna i 

Göteborg och kranskommuner i 
Västra Götalandsregionen.

Vi för alltid in en extra usp till våra projekt, det 
kan vara allt ifrån ett sammarbete med en lokal 
konstnär som får sätta sin prägel på projektet 

till kreativa balkonglösningar.

www.tapajos.se

L ä n g a n
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Exempel på principskiss/diagram 
(Ta bort denna illustration och ersätt med er illustration av projektidén) 

Bilaga 1 - Principskiss/diagram/plan Bilaga 1 - S k o g s b r y n e t
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AXOVY - S K O G S B R Y N E T

SOCIAL MÅNGFALD MED OLIKA
BOENDEFORMER.

STAD MÖTER NATURMILJÖ. NÄRA TILL REKREATION
OCH FRITIDSAKTIVITETER.

MOBILITETSLÖSNINGAR AKTIVERAR
BOTTENVÅNINGEN.

S A M M A N H A N G SKARPNÄCK - FLATEN

TRAPPALTANER AKTIVERAR
LOKALGATOR.

VARIERANDE BALKONGLÖSNINGAR
SKAPAR VERTIKALT LIV I STADEN.

3 USPAR

- STAD MÖTER NATUR

- LEKFULL GESTALTNING

AV TAKLANDSKAPEN

- VARIERADE KVARTER

Nära till naturmiljö. Nära till 
rekreation och fritidsaktiviteter

Nära till både skola och förskola i Hallerna

1. Befintlig situation vid Modistvägen

3. Ny utformning av befintlig parkering frigör yta till ny bebyggelse

2. Addera träd och mer grönska till fastigheten, och en ny lekplats

4. Två nya huskroppar med 12 bostäder skapas

Solceller på befintliga 
och nya hus

L ä n g a n
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Stenungsunds kommun

Skala 1:500
Datum 2022-04-21

Teckenförklaring
Höjdk. 1.0 m ekv.
RH2000

Lövträd enstaka

Höjdk. 2.0 m ekv.
RH2000

Brunn

Höjdk. 5.0 m ekv.
RH2000

EL Stolpe

Höjdk. 10.0 m ekv.
RH2000

EL Kabelskåp

Kurvtext -
Höjdsystem:
RH2000

EL Belysningstolpe

Inmätt Kärr, mosse
Digitaliserad Åkermark
Stereokarterad Ängsmark
Osäkert läge Flaggstång
Okänd Fornlämning

enstaka
Konstruerad Järnväg stolpe
Ägoslagsgräns Klockstapel
Soptipp Kyrkogård
Bäck Pollare
Ytvattentäckt Tele kiosk
Strandlinje
(nationell)

Tele kopplingsplint

Strandlinje, diffus
(nationell)

Tele mobilmast

El
högspänningslednin
g

Tele skåp

Fornlämningsområd
e

Tele stolpe

Husgrund Transformatorstolpe
Stig, vandringsled Vattenyta
Tele luftledning Vindkraftverk
Bostadshus Markhöjd

primärkarta
Kantremsa /
kantstöd

Fastighetgräns

Staket Fastighetgräns, 1:5
Vägräcke Traktgräns
Vägtrumma Kvarterstraktgräns
Häck Fastighetsstrand
Mur mittlinje Gräns för

tredimensionellt
utrymme

Stödmur Kommungräns
Utstakad byggnad Samfällighet yta
Barrskog Samfällighet linje
Barrträd enstaka Gränspunkt. XY-fel

mindre än 100 mm
Barrträd Gränspunkt. XY-fel

större än 100 mm
Blandskog Sinka för fastighet
Berg i dagen
Lövskog

LE
KP
LA
TS
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P r o j e k t i d é

Vi vill med ’’Längan’’ addera både bostäder och skapa en gata av Modistvägen. Den befintliga lekplatsen rustar vi 
upp och bygger till. Platsen idag kännetecknas av den stora parkeringsyta som utgör nästan en tredjedel 

av fastigheten, tråkigt tycker vi!

Genom att arbeta om parkeringen kan vi skapa ett bättre område, både trafikmässigt och visuellt skönare att se på, 
att inte mötas av en stor asfalterad yta utan av ett välplanerat bostadsområde. Vi ser möjligheten att 

kunna addera 12 nya bostäder på fastigheten i radhusform.

Vi vill erbjuda en leverans- och mobilitetshubb som minskar behovet av egen bil. Vi skapar även en bilpool till våra 
hyresgäster. Gestaltningen av kvarteret Längan kommer tydligt knyta an till Stenungsunds härliga läge vid havet. 

Ny större lekplats till tomten

Vi vill i dialog med er skapa 
den bostadstyp som vi ser 
saknas i området. Vi har 

precis tillträtt fastigheten och 
vill bidra mer till 
Stenungsunds 

utveckling på vårt sätt.

BYA

Huslänga A 440m2
Huslänga B 440m2

Total BTA 880m2

BTA

Huslänga A 840m2
Huslänga B 840m2

Total BTA              1680m2

BOA

Radhus:
Plan 1                        65m2
Plan 1                        62m2

Total BOA             1524m2

Armerat gräs vid uppställnings-
plats till bilen för att minska 

mängden hårdgjord yta

Nya träd planteras för att kunna 
öka den biologiska mångfalden 

och föbättra klimatet

L ä n g a n
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L ä n g a n

Principskiss - Över husen, Längan 1

Stående träpanel i fasad Hantverkskänsla i utförandet. Armerat gräs på
uppställningsplats för bilen

Hållbara tak i plåt

Uppställningsplats
 för två bilar

Skärmtak

Stenlagd entré

Plåttak

Entré mot Norr

Baksida mot Söder
Tomtstorlek ca 180m2

Nästa Radhus

Nästa Radhus

Gräsmatta

Altan

Anpassat 
för Solceller

Stående 
träpanel
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Projektnamn: 
Brudås
Projekttid: 
2022
Uppdragsgivare: 
Dayspring/Munkbo
Uppdragsansvarig: 
Johanna Almgren

Projektbakgrund och syfte: 
Bostadskvarteret Brudås är aktuellt för ROT renovering och i sam-
band med detta ska det rustas upp med avseende på utemiljön. 
Området är byggt på 70talet i en sluttande terräng och 
karaktäriseras av storskalig miljö med blandskog. ALMGREN 
Konst & Landskap tog, som underkonsult via Dayspring, fram ett 
upprustningsförslag med en grov kostnadsuppskattning 
för området. 

Kvalitéer och potentialer: 
Den naturnära miljön har ett stort och välgörande värde. Här finns 
fina vyer ut över dalen och de vida ytorna har möjlighet att hysa 
såväl lugna platser som livfulla möten. Här finns även lekplatser i 
behov av upprustning och två mindre komplementbyggnader som 
skulle kunna omvandlas för nya användningsområden (tidigare 
soprum och tvättstuga). 
Bottenvåningarna har alla uteplatser, flera av dem i sydläge.

En rad åtgärder föreslogs för att:
- förbättra trivseln och den sociala mångfalden i området.
- förtydliga entréer och arkitektonisk struktur samt höja 
skönhetsupplevelsen och den 
biologiska mångfalden (skapa ekosystemtjänster!).
- förbättra miljö och dagvattenhantering.
- underlätta skötseln.
- förbättra tryggheten, säkerheten och tillgängligheten.

Dessa åtgärder innebär bland annat att komplettera med stora 
träd, rusta upp planteringar, skapa ängsytor, omgestalta 
gemensamhestytor, göra om lekplatser tillföra gemensamma 
odlingsplatser, rusta upp uteplatser med mera.

Referensprojekt  A
Johanna Almgren - Brudås

Landskapsarkitekt
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IllustrationskissExembelbilder
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IllustrationskissExembelbilder

55

58

63

60

BRUDÅS
Projektnamn: Brudås

Projekttid: 2022 

Uppdragsgivare: Dayspring/Munkbo

Projektbakgrund och syfte
Bostadskvarteret Brudås är aktuellt för ROTrenovering 
och i samband med detta ska det rustas upp med av-
seende på utemiljön. Området är byggt på 70talet i en 
sluttande terräng och karaktäriseras av storskalig miljö 
med blandskog. ALMGREN Konst & Landskap tog, som 
underkonsult via Dayspring, fram ett upprustningsförs-
lag med en grov kostnadsuppskattning för området.

Kvalitéer och potentialer 
Den naturnära miljön har ett stort och välgörande 
värde. Här finns fina vyer ut över dalen och de vida 
ytorna har möjlighet att hysa såväl lugna platser som 
livfulla möten. Här finns även lekplatser i behov av up-

prustning och två mindre komplementbyggnader som 
skulle kunna omvandlas för nya användningsområden 
(tidigare soprum och tvättstuga). Bottenvåningarna har 
alla uteplatser, flera av dem i sydläge.

En rad åtgärder föreslogs för att:
- förbättra trivseln och den sociala mångfalden i områ-
det.
- förtydliga entréer och arkitektonisk struktur samt höja 
skönhetsupplevelsen och den biologiska mångfalden 
(skapa ekosystemtjänster!).
- förbättra miljö och dagvattenhantering.
- underlätta skötseln. 
- förbättra tryggheten, säkerheten och tillgängligheten. 

Dessa åtgärder innebär bland annat att komplettera 
med  stora träd, rusta upp planteringar, skapa ängsytor, 
omgestalta gemensamhestytor, göra om lekplatser till-
föra gemensamma odlingsplatser, rusta upp uteplatser 
med mera. 

Utsnitt ur illustrationsplan

IllustrationskissExembelbilder
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På Göketorpsgatan 47 i Örgryte 
uppför vi nu 14 välplanerade 
lägenheter. Vi har tillsammans 
med Göteborg Stad och 
Arkitektbyrån Design tagit fram 
en ny detaljplan för den aktuella 
tomten.  Arbetet med att skapa ett 
hus som inspireras och anpassas 
efter omgivningen har varit nyckeln 
för att få fram ett hus som alla 
uppskattar i ett känsligt 
bostadsområde. Projektet byggs i 
dagsläget och inflyttning beräknas 
ske till sommaren 2022. 

Projektnamn: 
Brf COUCOU
Projekttid: Pågående byggnation
Uppdragsgivare: 
Tapajos Fastighets AB
Antal lägenheter: 14 st
BTA: 1500m2
Arkitekt: Arkitektbyrån Design

Referensprojekt  B
Arkitekbyrån Design - Brf COUCOU

Arkitekt
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Referensprojekt  C
Tapajos - Tuvebo

Projektutvecklare

I det befintliga bostadsområdet 
Tuvebo tio minuter från Alingsås 
centrum, har vi utvecklat detta hus med 
32 lägenheter i olika storlekar. 
Vi vill föra in en mer blandad 
bebyggelse i de befintliga 
villaområdet. Detta möjliggör att 
flyttkedjorna i området luckras upp. 

Lägenheterna passar de flesta. 
Både de som vill flytta till ett mindre 
boende och de som vill ha något större. 
Området är lugnt och är lämpligt för 
både äldre och barnfamiljer.
Huset uppförs med höga krav på både 
social hållbarhet och arkitektonisk 
kvalitet. Vi har även i detta projekt hjälp 
Alingsås kommun med att ta fram 
detaljplanen för fastigheten.

BILAGA BYGGLOV  -    Tuvebo 1:24 ALINGSÅS KOMMUN - Nybyggnation av bostäder, inspiration                                                                            2021-11-17
                      

Projektnamn: 
Tuvebo 
Status: Pågående
Uppdragsgivare: 
Tapajos Fastighets AB
Antal lägenheter: 32 st
BTA: 2200m2
Arkitekt: Arkitektbyrån Design
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 94 Dnr: KS 2022/318 
 
Ansökan om planbesked för del av Bärby 1:4, Stora Höga 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Bärby 1:4. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. 

 
Reservation 
Ann Lundstedt Schager (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att avslå 
begäran om planbesked. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för del av fastighet Bärby 1:4 inkom mars 2022. Planansökan 
avser upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Enligt 
ansökan föreslås sex nya byggrätter med enbostadshus. Fem av de föreslagna byggrätterna 
ligger inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947. En 
av byggrätterna ligger inom befintlig detaljplan och fastighetsplan från 1992.  
 
Två tidigare planansökningar har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. De 
tidigare planansökningarna har fått avslag. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 3 maj 
2018 § 38 att avslå ansökan med motiveringen att invänta ny översiktsplan. När ny ansökan 
om planbesked inkom beslutade kommunstyrelsen den 20 februari 2020 § 50 att avslå 
ansökan med motiveringen att utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för 
Valebergsplanen och Getskärsområdet. Förvaltningen utredde detta och uppdraget förklarades 
slutfört av kommunstyrelsen den 29 april 2021. Utredningen visar på att åtgärder behövs för 
att möjliggöra för ytterligare exploatering. Med nuvarande förutsättningar är det inte möjligt 
att bevilja ansökan om planbesked eftersom det skulle behövas tas ett helhetsgrepp för 
trafiken och för oskyddade trafikanter i Stora Höga. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan om planbesked för Bärby 1:4 2022-03-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att allmänna utskottet ska besluta att bevilja begäran om 
planbesked för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bärby 1:4. 
 
Christian Leon Lundberg (ST) och Ann Lundstedt Schager (V) föreslår att allmänna utskottet 
ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag att avslå begäran om planbesked. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer dessa mot 
varandra och finner att allmänna utskottet har beslutat att bevilja begäran om planbesked. 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/318
2022-08-26

 
Torun Hultén Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ansökan om planbesked för del av Bärby 1:4 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå begäran om planbesked för att ta fram en ny detaljplan 
för fastigheten Bärby 1:4. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för del av fastighet Bärby 1:4 inkom mars 2022. Planansökan 
avser upprättande av detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheten Bärby 1:4. Enligt 
ansökan föreslås sex nya byggrätter med enbostadshus. Fem av de föreslagna byggrätterna 
ligger inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda socken”, som vann laga kraft 1947. En 
av byggrätterna ligger inom befintlig detaljplan och fastighetsplan från 1992.  
 
Två tidigare planansökningar har gjorts med liknande bebyggelseförslag som denna. De 
tidigare planansökningarna har fått avslag. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 3 maj 
2018 § 38 att avslå ansökan med motiveringen att invänta ny översiktsplan. När ny ansökan 
om planbesked inkom beslutade kommunstyrelsen den 20 februari 2020 § 50 att avslå 
ansökan med motiveringen att utreda kapaciteten för vatten- och avlopp samt trafik för 
Valebergsplanen och Getskärsområdet. Förvaltningen utredde detta och uppdraget förklarades 
slutfört av kommunstyrelsen den 29 april 2021. Utredningen visar på att åtgärder behövs för 
att möjliggöra för ytterligare exploatering. Med nuvarande förutsättningar är det inte möjligt 
att bevilja ansökan om planbesked eftersom det skulle behövas tas ett helhetsgrepp för 
trafiken och för oskyddade trafikanter i Stora Höga. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan 
I mars 2022 inkom en ansökan om planbesked för att ta fram en detaljplan för del av 
fastigheten Bärby 1:4. Sökande har ambitionen att möjliggöra för sex nya byggrätter med 
enbostadshus.  
 
Det aktuella området är beläget i västra delen av Stora Höga. Området ansluts norr ifrån via 
Högavägen som övergår till Gläntans väg. Gläntans väg är igenbommad vilket gör att det inte 
går att köra förbi de föreslagna byggrätterna. Det går även att ansluta till området söder ifrån 
via Långavägen.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/318
2022-08-26

 
Fastigheten Bärby 1:4 markerad i rött. Planansökan avser endast en del av fastigheten.  
 
Fem av de föreslagna byggrätterna ligger inom ”avstyckningsplan å Bärby 1:4 i Jörlanda 
socken”, som vann laga kraft den 30 maj 1947. En av byggrätterna ligger inom gällande 
detaljplan och fastighetsplan från den 21 maj 1992. Området som planansökan avser var med i 
detaljplanearbetet och utreddes för bostadsändamål men området med de fem byggrätterna 
fråntogs ur planen inför antagande. Anledningen till fråntagandet är inte känd. Byggrätt 
nummer sex är däremot med i gällande detaljplan men strandskyddet har inte upphävts. För 
att möjliggöra för byggrätt nummer sex behöver strandskyddet upphävas.  
 

 
Bilden till vänster visar området som planansökan avser och bilden till höger är från planansökan och visar de tänkta 
byggrätterna.  
 

Högavägen
Gläntans väg 

Långavägen
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/318
2022-08-26

Området avgränsas av strandskydd följt av Hake fjord i väst, bebyggelse i syd och nord och 
en brant sluttning som är en naturlig avgränsning i öst. Vägen som går förbi de tänkta 
byggrätterna är idag en mindre grusväg som används för rekreation.  
 

 
Bild över del av det föreslagna området för nybyggnation sett från Gläntans väg ner mot Långavägen.  
 
Översiktsplan 
I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är det aktuella området inte utpekat för någon 
förändrad markanvändning men översiktsplanen visar att det är möjligt med en 
kompletterande bebyggelse i Stora Höga.  
 

Föreslagna byggrätter 

Strandskydd 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/318
2022-08-26

 
Gällande översiktsplan och redovisning av markanvändning. Området för Bärby 1:4 är inte utpekat för förändrad 
markanvändning.  
 
Kapacitet vatten, avlopp och trafik 

Kommunstyrelsen gav den 10 februari 2020 förvaltningen i uppdrag att utreda kapacitet för 
vatten och avlopp samt trafik i Stora Höga. 
 
Slutsatserna av genomförd VA-utredning är att såväl dricksvattenförsörjningen som 
omhändertagandet av spillvatten redan idag är nära eller överstiger tillgänglig kapacitet. 
Utredningen visade på att tillkommande exploateringar, en ökad dricksvattenförbrukning, 
skulle riskera att skapa ytterligare problem med tryckförluster i högt belägna fastigheter i 
området och då ge upphov till behov av en tryckstegringsstation. Utredningen lyfter också att 
kommunen har en begränsad kapacitet i tillgången på dricksvatten. En ny ledning från 
Kungälv ger en ökad dricksvattenkapacitet. Tidplanen för Kungälvsledningen är driftsstart 
2024 och tidplanen för en ny tryckstegringsstation är att den planeras att anläggas 2022/2023.  
 
Utredningen visar även att spillvattennätet från södra kommundelarna är hårt belastat och att 
insatser i ledningsnätet behövs. Förvaltningen ser därför behov av att arbeta med att få ner 
mängderna tillskottsvatten till spillvattenanläggningen för att undvika att nedströms 
pumpstationer inte överbelastas och riskerar att brädda orenat spillvatten till närliggande 
vattenförekomster. För att möjliggöra för ny bebyggelse behöver detta arbete påbörjas och 
prioriteras. 
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Ur trafiksynpunkt belyses det i utredningen att Stora Höga till stor del är utbyggt på enskilda 
vägar där vägstandard inte har uppgraderats för att möta ökande behov vid nya exploateringar 
samt omvandling av områden från sommar- till permanentboende. Utredningen lyfter att 
tillkommande exploateringar som belastar uppsamlingsgator bör vara med och finansiera 
investeringar för att uppnå godtagbara standarder. För att uppnå godtagbar standard visar 
utredningen på att kommunen behöver ta över som väghållare för uppsamlingsgatorna, bland 
annat Högavägen. Högavägen är den väg som lämpar sig bäst som utfartsväg för den 
bebyggelsen som föreslås i planansökan. Väghållaransvaret regleras genom detaljplan och 
vilket huvudmannaskap som gäller inom planområdet för allmän plats. Ett eventuellt 
övertagande av Högavägen till kommunal väghållare kräver att en ny detaljplan, eller ändring 
av gällande detaljplan, arbetas fram för Högavägen då gällande detaljplan har enskilt 
huvudmannaskap. Att ta över Högavägen innebär kostnader för kommunen och medför andra 
juridiska frågor. Om inte kommunen tar över som väghållare läggs ansvaret på de enskilda 
vägföreningarna att genomföra åtgärderna som krävs. Kommunen kan inte säkerställa att 
åtgärderna genomförs då vi inte kan ställa krav på vägföreningarna. Att exploatören bekostar 
åtgärderna för standardhöjningen är heller inte rimligt då det endast handlar om sex nya 
byggrätter men samtidigt behövs åtgärderna för att säkerställa tillgängligheten i den nya 
exploateringen – särskilt för oskyddade trafikanter. Ett helhetsgrepp för trafiken och särskilt 
för oskyddade trafikanter i Stora Höga skulle behöva tas innan ytterligare exploatering i 
området genomförs. 
 
Sociala och ekologiska värden  
Då det bor många barnfamiljer i de kringliggande områdena är det viktigt att utgå från ett 
barnperspektiv i en potentiell detaljplansprocess och sätta en hög ambitionsnivå. Detta för att 
få till en så bra livsmiljö för barn som möjligt men också i skapandet av anpassade gång- och 
cykelstråk. Det populära gång- och cykelstråket förbi området används till rekreation. Det är 
viktigt att denna funktion tas hänsyn till om ett detaljplanearbete blir aktuellt. Om nuvarande 
sträckning ska byggas ut till gata behöver den vara tillräckligt bred, minst 5,5 m bred samt 
med en eventuell gångbana på 2 m, detta från området och ut till Högavägen. Som tidigare 
beskrivet anses inte denna åtgärd som genomförbar utifrån dagens förutsättningar.    
 
Planförslaget ligger i nära anslutning till ett naturområde med höga naturvärden. En 
exploatering förutsätter att det sker i enlighet med gällande bestämmelser om artskydd, 
biotopskydd, strandskydd och miljökvalitetsnormer för vatten. Om väg behöver breddas 
behöver det utredas hur detta ska ske utan att ge negativ påverkan på skyddade 
biotopsområden i jordbrukslandskapet. 
 
En stor del av tomt nummer sex ligger inom strandskyddsbestämmelserna. I en 
detaljplaneprocess kan kommunen pröva att upphäva strandskyddet om särskilda skäl till 
upphävande finns. De särskilda skälen finns preciserade i 7 kap. 18 c-d § Miljöbalken och är 
uttömmande. I bedömningen ingår också att intresset att ta området i anspråk enligt detaljplan 
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2022-08-26

ska väga tyngre än det allmänna intresset som strandskyddet utgör. Länsstyrelsen prövar 
sedan kommunens beslut. Om det visar sig att detta inte är möjligt kan strandskyddet utgöra 
ett hinder för detaljplanen.  
 
Övrigt  
Det finns behov av att komplettera med en brandpost för planområdet. Det skulle även 
förbättra för närliggande fastigheter som idag har lite långt till närmsta brandpost. 
 
Grund till förslag till beslut 
Utifrån dagens förutsättningar bedöms de åtgärder som beskrivs i kapacitetsutredningen för 
trafik inte som genomförbara. Åtgärderna kommer innebära kostnader, andra juridiska frågor 
som kan innebära en omfattande process i relation till den nytta som sex byggrätter kan ge. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet gäller ett avslag av begäran om planbesked är ärendet av administrativ karaktär 
och medför inte några konsekvenser för barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-26 
Ansökan om planbesked för Bärby 1:4 2022-03-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  
marita.hjelm@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 96 Dnr: KS 2022/710 
 
Antagande av koldioxidbudget och inriktning av åtgärder i 
kommunorganisationen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar koldioxidbudget för Stenungsunds kommun. Kommunfullmäktige 
fastslår att åtgärder för att minska direkta koldioxidutsläpp i kommunorganisationen ska 
genomföras utifrån störst klimatnytta och rådighet och således genom följande prioritering i 
enlighet med koldioxidbudgeten: 
   
1. Utbyte av fossildrivna verksamhetsbilar till fossilfria bilar 
2. Utbyte av fossildrivna arbetsmaskiner till eldrivna maskiner 
3. Avveckling av oljepannor 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Strategisk plan 2022–2024 för Stenungsunds kommun anges det globala hållbarhetsmålet, 
mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, som särskilt viktigt för kommunen att arbeta med. 

Stenungsunds kommun är också undertecknare av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om” och har i och med det åtagit sig att bidra till en fossiloberoende ekonomi i Västra 
Götaland, senast år 2030. Under hösten 2021 beslutade kommunstyrelsen att anta klimatlöfte 
18: Vi har en koldioxidbudget, och under våren 2022 togs en koldioxidbudget för 
Stenungsunds kommuns territoriella utsläpp fram.   

Koldioxidbudgeten visar att Stenungsunds kommuns geografiska område maximalt får släppa 
ut 2 089 000 ton fossil koldioxid från och med 2022, om utsläppen ska begränsas i enlighet 
med Parisavtalet. Detta innebär att utsläppen inom Stenungsunds kommuns geografiska 
område behöver minska med minst 13% per år fram till år 2045. Den största utsläppssektorn 
är industrin som står för 66 procent av utsläppen, följt av inrikes transporter som står för 22 
procent av utsläppen. 

Rådigheten över utsläppen i koldioxidbudgeten är således utspridd över olika aktörer i 
samhället. För att kommunorganisationen ska minska sina utsläpp i koldioxidbudgeten har 
åtgärdsförslag inom varje utsläppssektor där kommunorganisationen har rådighet tagits fram. 
Åtgärderna är riktade till att minska direkta utsläpp och åtgärderna har prioriterats enligt 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

klimatnytta, det vill säga att åtgärder som leder till mest utsläppsminskning har högst prioritet. 
Åtgärderna ska genomföras utöver det arbete med att minska utsläpp av växthusgaser som 
redan genomförs eller är planerat inom kommunorganisationen. Åtgärderna kommer att lyftas 
in i den ordinarie budgetprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Stenungsunds kommun, rapport koldioxidbudget 
Bilaga 1 - Åtgärder 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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Anna Andersson Till kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrateg 
 
 
Antagande av koldioxidbudget och inriktning av åtgärder i 
kommunorganisationen  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar koldioxidbudget för Stenungsunds kommun. Kommunfullmäktige 
fastslår att åtgärder för att minska direkta koldioxidutsläpp i kommunorganisationen ska 
genomföras utifrån störst klimatnytta och rådighet och således genom följande prioritering i 
enlighet med koldioxidbudgeten: 
   
1. Utbyte av fossildrivna verksamhetsbilar till fossilfria bilar 
2. Utbyte av fossildrivna arbetsmaskiner till eldrivna maskiner 
3. Avveckling av oljepannor 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Strategisk plan 2022–2024 för Stenungsunds kommun anges det globala hållbarhetsmålet, 
mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, som särskilt viktigt för kommunen att arbeta med. 

Stenungsunds kommun är också undertecknare av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om” och har i och med det åtagit sig att bidra till en fossiloberoende ekonomi i Västra 
Götaland, senast år 2030. Under hösten 2021 beslutade kommunstyrelsen att anta klimatlöfte 
18: Vi har en koldioxidbudget, och under våren 2022 togs en koldioxidbudget för 
Stenungsunds kommuns territoriella utsläpp fram.   

Koldioxidbudgeten visar att Stenungsunds kommuns geografiska område maximalt får släppa 
ut 2 089 000 ton fossil koldioxid från och med 2022, om utsläppen ska begränsas i enlighet 
med Parisavtalet. Detta innebär att utsläppen inom Stenungsunds kommuns geografiska 
område behöver minska med minst 13% per år fram till år 2045. Den största utsläppssektorn 
är industrin som står för 66 procent av utsläppen, följt av inrikes transporter som står för 22 
procent av utsläppen. 

Rådigheten över utsläppen i koldioxidbudgeten är således utspridd över olika aktörer i 
samhället. För att kommunorganisationen ska minska sina utsläpp i koldioxidbudgeten har 
åtgärdsförslag inom varje utsläppssektor där kommunorganisationen har rådighet tagits fram. 
Åtgärderna är riktade till att minska direkta utsläpp och åtgärderna har prioriterats enligt 
klimatnytta, det vill säga att åtgärder som leder till mest utsläppsminskning har högst prioritet. 
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Åtgärderna ska genomföras utöver det arbete med att minska utsläpp av växthusgaser som 
redan genomförs eller är planerat inom kommunorganisationen. Åtgärderna kommer att lyftas 
in i den ordinarie budgetprocessen. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
I Strategisk plan 2021-2023 Budget 2021 gavs förvaltningen i uppdrag att förbereda 
införandet av en koldioxidbudget och identifiera åtgärder som leder till en årlig 
minskningstakt av koldioxidutsläpp. Hösten 2021 beslutade kommunstyrelsen att anta 
klimatlöfte 18. Vi har en koldioxidbudget för år 2022. Klimatsekretariatet tog under hösten 
2021 fram en förstudie för införande av en koldioxidbudget tillsammans med Chalmers 
industriteknik och fick under våren 2022 i uppdrag att ta fram en koldioxidbudget för 
Stenungsunds kommun. 

En koldioxidbudget 
Begreppet koldioxidbudget har inget med monetära medel att göra, utan kan förstås utifrån 
den ursprungliga betydelsen av ekonomi, vilket handlar om att hushålla med begränsade 
resurser. I koldioxidbudgeten är koldioxid vår valuta och våra tillgångar begränsade. Det 
centrala budskapet är inte den exakta storleken på koldioxidbudgeten eller den exakta 
utsläppsminskningstakten. Dessa siffror är indikativa och bör användas som hjälpmedel för att 
förstå klimatutmaningens omfattning. 
 
Sedan 2015 publicerar IPCC regelbundet beräkningar av vårt kvarvarande globala 
utsläppsutrymme, om vi vill begränsa jordens uppvärmning till 1,5 respektive två grader. 
Detta återstående utrymme kan brytas ner i tid och rum, vilket resulterar i lokala 
koldioxidbudgetar såsom Stenungsunds kommuns koldioxidbudget. Stenungsunds kommuns 
koldioxidbudget synliggör en, för det geografiska området, gemensam och ändlig 
utsläppsvolym. 
 
En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid ackumuleras i atmosfären. Det innebär att 
koncentrationen av koldioxid ökar löpande och det är denna koncentration som driver 
klimatförändringarna. När våra utsläpp av koldioxid minskar, minskar inte koncentrationen av 
koldioxid i atmosfären. Den ökar bara i en lägre hastighet. Därför behöver de fossila 
koldioxidutsläppen minska drastiskt i ett mycket kort perspektiv (1–3 år) och upphöra helt 
inom ett till tre decennier för att bromsa klimatförändringarna. 
 
Koldioxidbudgeten för Stenungsunds kommun beskriver den återstående mängd koldioxid 
kommunens geografiska område kan släppa ut i atmosfären, med start 2022, för att leva upp 
till Parisavtalets globala temperaturmål. Den utgår från territoriella utsläpp, det vill säga 
utsläpp som sker rent fysiskt inom kommunen som geografiskt område. I koldioxidbudgeten 
framgår det att den totala mängd koldioxidutsläpp som maximalt kan släppas ut i 
Stenungsunds kommun är 2 089 000 ton. Om inga åtgärder för att minska utsläppen 
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genomförs kommer budgeten att ta slut om 6 år. Det innebär att utsläppen inom Stenungsunds 
kommun måste minska med minst 13 procent årligen fram till år 2045. 
 
Koldioxidbudgetens i huvudsak territoriella systemgränser återspeglar inte alltid var 
rådigheten över utsläppen finns. Utsläpp från en statlig motorväg som korsar en kommun 
bokförs exempelvis i kommunens koldioxidbudget, trots att kommunen som organisation har 
mycket liten rådighet över det statliga vägnätet.  
 
En ofta tillämpad modell för att tänka kring kommunens handlingsutrymme utgår från olika 
typer av rådighet. 

1. Direkt rådighet handlar om utsläpp som kan minskas som en direkt följd av en åtgärd 
från kommunen. 

2. Indirekt rådighet genom styrmedel handlar om utsläpp som kan minskas genom att 
kommunen underlättar beteendeförändring hos andra. 

3. Indirekt rådighet genom kommunikation handlar om utsläpp som kan minskas till 
följd av att kommunen bidrar till ökade medvetenhet hos- och samverkan mellan – 
aktörer inom kommunens territorium.  

 
Kommunorganisationen är en viktig del i arbetet med att minska koldioxidutsläpp. Förslag till 
inriktning av åtgärder kopplade till koldioxidbudgeten utgår ifrån åtgärder där kommunen har 
direkt rådighet. Åtgärder enligt ”Indirekt rådighet genom styrmedel” omfattar allt kommunen 
kan reglera som kan minska utsläppen från andra aktörer i Stenungsunds kommun. Detta görs 
exempelvis genom god fysisk planering, i arbetet med klimatlöftena och genom att främja 
hållbart resande och industrins omställning. 
”Indirekt rådighet genom kommunikation” görs utifrån verkställighet av ett beslut att anta 
koldioxidbudgeten men görs också i arbetet med klimatlöftena, genom att informera om och 
främja hållbart resande och industrin omställning. 
 
Kommunen som offentlig organisation har möjlighet att vara en föregångare i arbetet och kan 
även påverka och skapa förutsättningar för medborgare, näringsliv och organisationer att 
minska sina utsläpp. Eftersom koldioxid ackumuleras i atmosfären är det viktigt att 
genomföra kraftfulla åtgärder så snart som möjligt. Genom att avvakta innebär det att ännu 
kraftfullare åtgärder kommer att behöva genomföras nästkommande år för att efterleva 
budgeten. 
 
Avgränsningar 
Åtgärdsförslagen syftar till att minska direkta utsläpp från kommunorganisationen. Dessa 
utsläpp är en del av den geografiska kommunens territoriella utsläpp som framhålls i 
koldioxidbudgeten och som kommunen har direkt rådighet över. Detta innebär att föreslagna 
åtgärder ska ses som ett komplement till det arbete som redan pågår. Åtgärderna är riktade för 
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att minska territoriella utsläpp som ingår i koldioxidbudgeten, det vill säga utsläpp som sker 
inom kommunens gränser, och omfattar således inte konsumtionsbaserade utsläpp.    
 
Direkta utsläpp 
Direkta utsläpp är fysiska utsläpp från kommunens egna fordon och anläggningar. Den största 
utsläppssektorn i koldioxidbudgeten, exklusive industrin, är transportsektorn och den största 
utsläppskällan i kommunorganisationen är verksamhetsbilarna. I dagsläget drivs inga av 
kommunens bilar av helt fossilfria drivmedel och det finns stor potential att minska utsläppen 
genom att byta ut dessa bilar succesivt.   
 
En annan utsläppssektor som bidrar till direkta utsläpp i koldioxidbudgeten är arbetsmaskiner. 
Det saknas underlag kring hur stor del av kommunorganisationens utsläpp som kan härledas 
från dessa maskiner, men de allra flesta drivs av fossila drivmedel. Därav finns det potential 
att minska kommunorganisationens direkta utsläpp genom att byta ut dessa till eldrivna 
maskiner. Användning av eldrivna maskiner är även positivt ur arbetsmiljösynpunkt då de 
ofta är lättare, tystare och luktfria. 
 
Uppvärmning är också en sektor som orsakar utsläpp i koldioxidbudgeten. Kommunen har tre 
oljepannor som används under väldigt kalla perioder som ett komplement till befintlig 
uppvärmning som främst består av fjärrvärme och luftvärmepumpar. Dessa används sällan 
och orsakar en liten del av kommunorganisationens direkta utsläpp i relation till 
verksamhetsbilarna men kan ersättas av fossilfria alternativ som värmepumpar. Stenungsunds 
Energi AB förser stora delar av kommunen med fjärrvärme och ungefär 95% består av 
spillvärme från industrin. Resterande del består i huvudsak av biogas. Eftersom biogasen 
inkluderas i naturgasnätet och det inte går att ursprungssäkra den i dagsläget inkluderas 
biogasen som en bidragande orsak till de territoriella utsläppen i koldioxidbudgeten.   
 
Indirekta utsläpp 
Indirekta utsläpp är utsläpp till följd av kommunens användning av extern producerad el och 
värme. Exakt vilka åtgärder som behöver vidtas kräver fördjupade undersökningar och skulle 
kunna hanteras inom en framtida uppdaterad Energiplan.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att ta fram ekonomiska konsekvenser för åtgärderna krävs att en plan för genomförande 
tas fram. De ekonomiska förutsättningarna såsom ökade personella eller materiella kostnader 
kommer sedan hanteras inom den ordinarie årliga budgetprocessen. För att kunna ta fram en 
genomförandeplan behöver förvaltningen först få prioriteringen av åtgärderna beslutad.  
 
Att byta ut kommunens bilar till fossilfria innebär en ökad kostnad på cirka tjugo procent per 
bil. Utöver detta tillkommer en kostnad för att sätta upp laddstationer för elbilar. En 
uppskattad kostnad för att upprätta en laddstolpe med två laddpunkter är 40 tkr.  
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För inköp av eldrivna arbetsmaskiner finns det möjlighet att söka en klimatpremie för 
maximalt 20 procent av inköpspriset hos Energimyndigheten.1  
 
Utbyte av oljepannor till värmepumpar som kan drivas av bergvärme, luft/vatten eller 
markvärme görs succesivt i samband med underhåll och renoveringsprojekt och därmed 
kommer kostnaden för att byta ut de tre resterande pannorna som finns på Ekenässkolan, 
Jörlandaskolan och Ucklumskolan tas inom ramen för de projekten.  
 
Den ekonomiska analysen behöver även kompletteras med de ekonomiska konsekvenserna 
gällande resurser i förvaltningen då dessa åtgärder kan innebära extra arbetstimmar utöver den 
ram som finns eller innebära att andra prioriteringar behöver göras. Detta är dock inte möjligt 
att beräkna i nuläget då den avgörande faktorn av omfattning i tid och resurser gällande 
åtgärderna saknas.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och påverkar såväl dagens som 
kommande generationer. Att arbeta för att minska koldioxidutsläpp och därmed begränsa den 
globala uppvärmningen leder till minskade klimateffekter vilket skapar bättre förutsättningar 
för barn. Genom att byta ut fossildrivna fordon till fossilfria bidrar vi till att minska utsläpp av 
luftföroreningar vilket är positivt för barn då de är extra känsliga för att deras lungor inte är 
fullt utvecklade.  
 
Juridiska bedömningar 
Sverige är i fas att implementera EU-direktivet om miljökrav vid upphandling av fordon och 
transporttjänster. Direktivet ställer krav på att en ren lätt bil maximalt får släppa ut 50 gram 
koldioxid per kilometer och att 38,5 % av den offentliga upphandlingen måste klara detta 
gränsvärde. För att efterleva direktivet innebär det att kommunen behöver byta ut fossildrivna 
bilar till elbilar. 
 
Sedan 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen, PBL. I 
plan- och byggförordningen framgår det att i samband med uppförande av nya byggnader och 
vid ombyggnader ska: 

• bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser ha ledningsinfrastruktur till alla 
parkeringsplatser och,  

• byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10 parkeringsplatser ska ha 
ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en 
laddningspunkt för elfordon.   

 

 
1 Klimatpremie (energimyndigheten.se) 
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Från och med januari 2025 måste även följande krav på befintliga uppvärmda byggnader vara 
uppfyllda: 

• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 
parkeringsplatser ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.  

(Med ledningsinfrastruktur avser förberedande system för laddningspunkter, det vill säga 
kanaler, tomrör, kabelstegar eller liknande kablar)  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 7 om Hållbar energi för alla, mål 9 om Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 12 om Hållbar konsumtion och 
produktion, mål 13 om Bekämpa klimatförändringarna och mål 17 om Genomförande och 
globalt partnerskap. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 
Stenungsunds kommun, rapport koldioxidbudget 
Bilaga 1 - Åtgärder 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 

168



Rapport | #1

Koldioxidbudget 2022 | Maj

Stenungsunds kommun

169



Rapport #1 | Koldioxidbudget maj 2022 | Stenungsunds kommun

2

Forskarnas förord på engelska

Where are we now?

The past five years have witnessed a suite of key

updates in both the political framing and scientific

understanding of climate change. Whilst the central

message remains unchanged, some of the

refinements have implications for the levels of

cumulative carbon dioxide that can be emitted, and

subsequently for the carbon budgets downscaled to

the national and regional level. In addition to these

political and scientific refinements, and

notwithstanding the Covid-induced drop in

emissions during 2020, global fossil fuel use has

continued to rise. Perhaps even more disturbing, is

how emissions within so-called progressive

industrialised nations have remained stubbornly

high. Almost seven years on from the 2015 Paris

Agreement, no country is even approaching the

scale of leadership and action necessary to meet

our agreed temperature and equity commitments.

A chronology of change

Following on from the Paris Agreement and the

tightening of the international commitment to

“pursue … 1.5°C” as well as stay “well below 2°C”, the

IPCC developed its Special Report on 1.5 (SR1.5).

This made clear the devasting scale of climate

impacts that would occur at just 1.5°C of warming,

and how these were only set to intensify

considerably as warming approached 2°C. Building

on both the Paris commitments and SR1.5, in

November 2019 the EU, on behalf of its (then) 28

member states, declared a “climate emergency”. In

May 2021, the G7 Climate and Environment

communiqué, followed by the November Glasgow

COP26 (and Glasgow Climate Pact), reinforced the

need to tighten the mitigation agenda to “keep 1.5°C

alive”. Coincident with the clear trajectory of

tightening political commitments towards 1.5°C, the

IPCC’s Assessment Report 6 (AR6) was published.

This report updated the carbon budgets previously

presented in SR1.5, providing a new set of values to

inform the mitigation agenda.

So what are the new changes?

The carbon budget values for a good chance of 2°C,

as presented in the IPCC’s latest AR6 report are,

other things being equal, around 20% larger than

those previously presented in SR1.5. There are two

key reasons for this. First a small level of ‘earth

system feedbacks’ is now included in the headline

budgets, with a much larger uncertainty range

described (these uncertainties are not included in

the headline values). In SR1.5, no such direct

inclusion occurred, with the earth system feedbacks

provided as a separate value. This change to which

feedbacks are (and are not) included has a relatively

small but important impact on the level of headline

budgets. The second change relates to what is called

the climate sensitivity. Here the latest science

suggests a slightly lower value than previously

thought, i.e. a little more CO2 can be emitted for any

given temperature rise. 

However, whilst for a given year the 2°C headline

budgets in AR6 are 20% larger than in SR1.5, it is

important to understand that the absolute

(published) values in the former are for 2018 and

the latter for 2020. In these two years an additional

80 billion tonnes of carbon dioxide was emitted,

with a similar quantity again emitted between 2020

and 2022.

What does this mean for Sweden?

The repercussions of these updates for Sweden, is

that the carbon budget for a good chance of 2°C

from 2022 has changed little from the one we had

before for 2020. However, it is important to

acknowledge, that improved scientific

understanding suggests that the impacts of 1.5°C

are set to be more severe than previously

anticipated. Consequently, the budget values and

mitigation rates presented here should be seen as

the absolute minimum that are required if we are to

make our fair contribution to the commitments

enshrined in the Paris Agreement.

Kevin Anderson and Isak Stoddard, Mars 2022
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Forskarnas förord på svenska

Var står vi nu?

De senaste fem åren har inneburit en rad viktiga

förändringar, av såväl den politiska inramningen

som den vetenskapliga förståelsen av klimat -

förändringarna. Medan det centrala budskapet

förblir oförändrat, får en delvis justerad förståelse

konsekvenser för vilka nivåer av kumulativ koldioxid

som kan släppas ut, och följ aktligen för storleken på

de koldioxid budgetar som fördelas till nationell och

regional nivå. Utöver den justerade förståelsen, och

bortsett från den av Covid-19 påverkade utsläpps -

minskningen 2020, har användandet av fossila

bränslen fortsatt att öka. Kanske ännu mer oroande,

är att utsläppen inom så kallade progressiva

industri länder envist ligger kvar på höga nivåer. 

Nästan sju år efter Parisavtalets undertecknande

2015, har inget land ens närmat sig den grad av

ledarskap och handlingskraft som är nödvändig om

vi ska efterleva de temperatur- och rättvise-

åtaganden som vi har enats om.

Kontinuerliga åtstramningar av de politiska

målen

Efter Parisavtalet och dess åtstramade

internationella åtagande att “sträva efter… 1.5°C”

liksom att hålla temperatur ökning “väl under 2°C”,

tog IPCC fram sin särskilda rapport om 1.5-

gradersmålet (SR.1.5). Där framgick tydligt vilka

förödande konsekvenser som redan 1.5°C upp -

värmning skulle få för klimatet, liksom hur dessa

skulle intensifieras avsevärt allteftersom upp -

värmningen närmade sig 2°C. I november 2019,
grundat på både Parisavtalet och SR.1.5, utlyste EU

klimatnödläge å 28 medlemsländers vägnar. I maj

2021 inskärpte G7-ländernas klimat- och

miljökommuniké behovet av åtstramade agendor

för att “hålla 1.5° C vid liv”, en linje som följdes av

COP26 i Glasgow i november (och klimatpakten i

Glasgow). Samtidigt med den tydliga åtstramningen

av politiska åtagande mot 1.5°C publicerades IPCC:s

sjätte utvärderings rapport (AR6). Denna rapport

uppdaterade koldioxid budgetarna från SR.1.5 och

tillhandahöll nya ingångsvärden för omställningen.

Så vad är nytt?

De koldioxid budgetar som med god chans når 2-

gradersmålet är cirka 20% större i IPCC:s senaste

AR6-rapport, än de som tidigare presenterades i

SR.1.5. Det finns två huvudskäl till detta. För det

första har en liten mängd av ‘jordsystemets

återkopplingsmekanismer’ inkluderats i de

övergripande budgetarna, med ett mycket större

spann av vidhäftande osäkerhet (denna osäkerhet

är inte inkluderad i de övergripande värdena). I

SR.1.5, skedde ingen sådan inkludering och

återkopplingsmekanismer redovisades i stället

separat. Denna förändring genom vilken

återkopplingsmekanismer är inkluderade (och inte),

har ett relativt litet med betydande inflytande på de

övergripande budgetarnas storlek. Den andra

förändringen är relaterad till så kallad klimat -

känslighet. Enligt de senaste vetenskapliga rönen är

denna något mindre än vad man tidigare trott, det

vill säga att lite mer CO2 kan släppas ut för en given

temperatur ökning.

Notera dock att medan koldioxid budgetarna för 2°C

är 20 % större i AR6 än i SR.1.5 vid ett givet år, så är

det viktigt att förstå att de absoluta (publicerade)

värdena är beräknade för 2018 i SR1.5, men för

2020 i AR6. Mellan dessa två år har ytterligare 80 Gt

koldioxid släppts ut, och ytterligare lika mycket

mellan 2020 och 2022.

Vad betyder detta för Sverige?

För Sverige betyder dessa uppdateringar att en

koldioxid budget som med en god chans når 2-

gradersmålet med start 2022, har förändrats något

från den vi hade före 2020. Likväl är det viktigt att

notera att den förbättrade vetenskapliga förståelsen

framställer konsekvenserna av 1.5 graders upp -

värmning som värre än tidigare förväntat. Följ -

aktligen ska de budgetar och utsläppsminsknings -

takter som presenteras här betraktas som ett

absolut minimum av vad som krävs om vi ska bidra

med vår beskärda del till Parisavtalets åtaganden.

Kevin Anderson och Isak Stoddard, mars 2022
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Rapport, koldioxidbudget 2022, Stenungsund

Om Uppsala universitet

Vid Institutionen för geovetenskaper bedrivs sedan

2017 ledande forskning om lokala koldioxid -

budgetar. Arbetet pågår idag inom det

tvärvetenskapliga forsknings programmet
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vinstdrivande, oberoende och arbetar ofta i bred

samverkan i skärningspunkten mellan offentlig

sektor, klimatrörelse och akademi.
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1
Inledning

1.1 Från globala till lokala
koldioxidbudgetar

Sedan 2015 publicerar IPCC regelbundet

beräkningar av vårt kvar varande globala utsläpps -

utrymme – om vi vill begränsa jordens upp värmning

till 1,5 respektive två grader. Dessa beräkningar

brukar kallas IPCCs globala koldioxid budgetar. IPCC

inskärper också i såväl sin femte utvärderings -

rapport (AR5) och specialrapporten om 1,5-

gradersmålet som den helt nya rapporten AR6 att

det är våra ackumulerade utsläpp av koldioxid över

tid som i huvudsak driver upp värmningen av

jorden. 

Budskapet från klimat panelen är tydligt: vi behöver

styra och reglera våra samlade emissioner av

koldioxid och förhålla oss till deras senast

publicerade globala koldioxid budgetar – om vi vill

ställa om på vetenskaplig grund. När forskare säger

att läget är akut betyder det att den globala

koldioxid budgeten är på god väg att ta slut. När de

säger att fönstret för att klara målen fortfarande

står på glänt betyder det att den trots allt inte är helt

förbrukad. Och när Greta Thunberg säger att klimat -

krisen handlar om tid (Thunberg 2020), då är det

exakt detta hon menar – det återstående utsläpps -

utrymme vi förfogar över krymper. 

Detta återstående utrymme kan brytas ner i tid och

rum. Resultatet blir lokala koldioxid budgetar som

tillåter länder, regioner och kommuner att se och

förvalta en andel av den globala koldioxid budgeten

över tid. Rätt använd är den lokala koldioxid budget

ett hjälp medel för att styra och reglera våra

kumulativa utsläpp av koldioxid, och därmed att

agera på den logik som driver upp värmningen av

jorden.

1.2 Koldioxidbudgeten som
klimatpolitiskt verktyg

Trots att budskapet från klimat panelen är så tydligt

är det faktiskt också ganska nytt. Det är först i och

med publiceringen av sin femte utvärderings -

rapport, AR5, år 2014 som IPCC anlägger detta

tydliga fokus på vikten av att koldioxid budgetera.

Det är också vid denna tid som konceptet börjar sin

vandring ut från forskningens korridorer och in i

idédebatt och politik på allvar.

Här i Sverige ligger vi idag långt fram på lokal nivå.

Ett snabbt växande antal kommuner, regioner och

länsstyrelser har de senaste tre åren valt att

beräkna egna koldioxid budgetar. Dessa lokala

koldioxid budgetar beskriver inte bara en tuffare

klimat omställning än den som beskrivs via det

nationella klimat politiska ramverket. De föreslår en i

grunden nytt tillvägagångssätt för hur vi ska tänka,

planera och följa upp omställnings arbetet. De visar

att faktorn tid har en djupare och mer tvingande

betydelse än vi kanske velat tro. De visar dock inte

bara att det vi gör i ett kort tids fönster om några få

år får ett förvånande stort inflytande på våra

möjligheter att ställa om imorgon. De visar också att
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om en aktör ökar sina utsläpp eller dröjer med att

ställa om så inkräktar detta på andras möjlighet att

släppa ut eller ställa om i tid. De visar på behovet av

att prioritera med starkt fokus på samhälls nytta.

Med en gemensam och ändlig utsläppvolym till vårt

förfogande uppstår alltså nya och starka samband

och beroenden i tid och i rum som koldioxid -

budgeten synliggör, men faktiskt också hjälper oss

att planera för på ett rationellt och kostnadseffektivt

sätt. Ytterst visar koldioxid budgeten upp klimat -

omställningen sådan den är beskaffad natur -

vetenskapligt. Den saknar gränser eftersom vi alla

lever under samma himmel. Och med samma

globala koldioxid budget att förvalta. Den handlar

om att avbryta våra utsläpp av koldioxid helt inom

ramen för en koldioxid budget och att fördela denna

rättvist. Vi behöver samtidigt ta en stor hänsyn till

kostnader och samhälls nytta när vi förvaltar och

fördelar vår återstående utsläpps volym; vår lokala

koldioxid budget.

1.3 Rapportens upplägg

Rapport är indelad i fem huvudkapitel. I kapitel 2 ger

vi en bakgrund till koldioxid budgeten samt

sammanfattar den metod som ligger till grund för
beräkningen av Stenungsunds koldioxid budget.

Kapitel 3 sammanfattar Stenungsunds koldioxid -

budget i siffror, med fokus på nyckeltal. För den som

vill se detaljerade siffror och och fördjupa sin

förståelse för ingående data hänvisar vi till

Stenungsunds digitala koldioxid budget. I kapitel 4

lyfter vi fram de centrala insikter som koldioxid -

budgeten medför, för att i kapitel 5 ge några förslag

på hur dessa kan omsättas i Stenungsunds

kommuns arbete med sin koldioxid budget.

1.4 Från engångsprodukt till
löpande serie

Tidigare rapporter som levererats i samband med

att en lokal koldioxid budget upprättats har varit

engångsprodukter. I och med uppdateringen till AR6

introducerar vi från Klimatsekretariatet en ny tjänst,

med löpande uppdateringar av rapporter i samband

med ny data eller annan värdefull information som

vi vill delge våra anslutna kommuner, regioner och

länsstyrelser. Denna rapport är nummer 1 i en serie

löpande uppdateringar av rapporter om lokala

koldioxid budgetar.

1.5 Område och beställare

Koldioxid budgeten i denna rapport avser det

geografiska området för Stenungsunds kommun

och är beställd av Stenungsunds kommun.
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2
Bakgrund & metod

2.1 Koldioxidbudgeten och den
större hållbarhetsfrågan

En allt vanligare tankemodell för att närma sig den

globala hållbarhetsfrågan är genom så kallad Donut-

ekonomi (Doughnut economics) . Donutmodellen är

framtagen av ekonomen Kate Raworth (Raworth

2017 och Raworth 2021), och används för att

utvärdera hur väl en ekonomi lyckas tillgodose

mänskliga behov – av bostad, mat, hälsa, utbildning,

demokrati, jämlikhet, etc – utan att överskrida de

planetära gränserna – stabila klimat, biologisk

mångfald, friska hav med mera.

Donutmodellen definierar människans livsutrymme

som det tillstånd där alla människors grundläggande

behov tillgodoses utan att någon av de planetära

gränserna överskrids. Enligt donutmodellen är

måttet på en välfungerande ekonomi att vi håller

oss inom detta livsutrymme. I dagsläget lever många

människor med ett underskott av basala

förnödenheter, medan andra lever i överflöd på

bekostnad av jordens resurser. För att lösa den

globala hållbarhetsfrågan måste vi sprida välstånd

till fler på samma gång som vi blir mer sparsamma

med planetens tillgångar.

En global koldioxid budget kan beskrivas som ett

mått på den pusselbit som rör klimat -

förändringarna. Den beskriver den maximala volym

koldioxid som kan släppas ut om vi vill begränsa

jordens temperatur ökning till en viss nivå. Om vi

överskrider en global koldioxid budget, som (i

enlighet med Parisavtalet) håller jordens

temperatur ökning väl under två grader, riskerar vi

att rubba den balans som är förutsättningen för

såväl människans som otaliga andra arters liv på

jorden. Även 1,5 graders temperatur ökning medför

betydande risker. Å andra sidan, om vi tvärt avbryter

alla aktiviteter som medför koldioxid utsläpp idag,

skulle många av våra samhällen kollapsa. Idag är

merparten av jordens befolkning beroende av

fossila bränslen för att få sina grundläggande behov

tillgodosedda.

Utmaningen som klimat krisen ställer oss inför

inramas därför väldigt väl av en koldioxid budget.

Den ytterligare volym CO2 vi släpper ut får inte bli så

stor att vi överskrider den planetära gränsen för

stabila klimat. Varje insparat ton har ett värde.

Samtidigt får samma mängd inte begränsas i en

omfattning som riskerar att strypa människors

tillgång till basala förnödenheter. Som vi ska se

längre fram i detta kapitel, är beräkningen av

Stenungsunds koldioxid budget förankrad i precis

detta slags överväganden.
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Figur 1 Donutmodellen

Den inre cirkeln representerar underskott på basala mänskliga behov. Den yttre, ett överskridande av

planetära gränser med konsekvenser som klimat förändringar, massutrotning och försurning av haven. Den

mellersta gröna cirkeln är mänsklighetens livsutrymme, om hänsyn tas till både den yttre och den inre

dimensionen.

Källa: Designed for Kate Raworth, Environmental doughnut infographic, hämtad från:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doughnut_(economic_model).jpg (2022-02-30)
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2.2 Koldioxidbudgeten och
kolcykeln

Koldioxid (CO2) i atmosfären bildar tillsammans med

andra växthusgaser ett slags täcke av partiklar som

försvagar jordens reflektion av solens strålar tillbaka

ut i rymden. Denna så kallade växthuseffekt värmer

upp planeten och är en förutsättning för allt liv på

jorden. 

Koldioxid ingår som en integrerad del i den naturliga

kolcykeln. Levande organismer binder kol, och avger

koldioxid genom respiration. Döda organismer

avger också koldioxid till atmosfären genom

mikrobisk nedbrytning, oxidering och förbränning.

Genom fotosyntes suger växter upp koldioxid ur

atmosfären, binder kolet och avger syre, som andas

in av djur, förenas med kol och andas ut som

koldioxid. På detta sätt färdas kolatomer i en cykel –

som delar av koldioxidmolekyler i atmosfären, som

bundet kol i levande och döda växter och djur och

tillbaka till atmosfären igen.

En del organiska rester undgår dock nedbrytning

och oxidering och lagras istället under jord- och

havsbotten i så kallade kolsänkor. Dessa kolsänkor

undantas från det kretslopp som den naturliga

kolcykeln utgör. Under vissa förhållanden och

tillräckligt lång tid bildar hårt sammanpressade lager

av kolsänkor sten- och brunkol, olja och naturgas.

De fossila bränslen som vi använder idag har lagrats

i 50 - 500 miljoner år.

När vi bryter fossila kolsänkor ur jordskorpan och

förbränner dem, dikar ut våtmarker, hugger ner

skog och plöjer upp gräsmarker, frigörs koldioxid till

atmosfären. I praktiken adderar vi då kol till den

naturliga kolcykeln och stör balansen. Men var tar

kolet vägen? Ungefär hälften absorberas av land och

hav med följder som försurade hav och utdöende

korallrev. Den resterande hälften blir kvar i

atmosfären och lagras där under mycket lång tid. Att

en så stor del av den koldioxid vi tillför atmosfären

dröjer kvar så länge och att vi dessutom fortsätter

att fylla på med mer koldioxid löpande innebär

sammantaget att det sker en ackumulering av

koldioxid i vår atmosfär. Vi kan se den stegvisa

ökningen av atmosfärisk koldioxid i den så kallade

Keelingkurvan.

FNs klimatpanel (IPCC) drar slutsatsen att det finns

ett “starkt, konsistent och nästan linjärt samband

mellan kumulativa koldioxid utsläpp och förväntad

global temperatur ökning till år 2100” (IPCC 2014, s 8,

vår översättning). För att bromsa den globala upp -

värmningen behöver vi alltså sluta “fylla på”

atmosfären med koldioxid. Ju mer vi lyckas begränsa

de återstående utsläppen desto mindre bidrar vi till

att höja jordens medeltemperatur. Denna relation

mellan en återstående mängd koldioxid som släpps

ut och en viss temperatur ökning kan uttryckas i en

global koldioxid budget.

2.3 Från global till lokal
koldioxidbudget 

Globala koldioxid budgetar är resultatet av natur -

vetenskaplig forskning. De innehåller information

om världen men säger inte vad vi som människor

ska göra med informationen. Att (som vi i

rapportens inledning) tala om den globala koldioxid -

budgeten är slarvigt. I själva verket finns det många.

En enskild global koldioxid budget är relaterad till ett

visst temperatur mål med en viss sannolikhet,

exempel vis att med 83% sannolikhet begränsa

jordens temperatur ökning till 2 grader, eller med

67% sannolikhet till 1,5 grader (Se figur 2: IPCC 2021:

Spann av koldioxid budgetar).

Att välja ut en global koldioxid budget och fördela

den över världen är istället en samhälls vetenskaplig

och politisk uppgift. När vi gör det måste vi dels

ställa oss frågan om vilket temperatur mål som ligger

inom rimlig räckvidd – vad kommer vi som

mänsklighet att mäkta med – och dels hur ansvaret

för att nå det målet ska fördelas över världen. I

Parisavtalet har världens länder enats om att hålla

den globala temperatur ökningen väl under 2 grader

och göra ansträngningar för att begränsa den till 1.5

grader (Parisavtalet, artikel 2.1(a))
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Figur 2 IPCC Budgetar

IPCC:s tabell över spann av globala koldioxid budgetar från och med 2020 och framåt. (IPCC, 2021, s 29).

När vi överväger hur fördelningen av en global

koldioxid budget ska se ut behöver vi ta hänsyn till

Parisavtalets rättvise skrivelser om ett gemensamt

men olikartat ansvar i ljuset av olika nationella

förhållanden (Parisavtalet, artikel 2.2). Vi behöver

också fatta beslut om vilka system gränser som den

lokala koldioxid budgeten ska täcka: Ska koldioxid -

budgeten fördelas territoriellt eller enligt något

annat snitt? Och ska koldioxid budgeten täcka alla

koldioxid utsläpp eller bör särskilda områden

hanteras separat?

I den här rapporten sker valet av global budget samt

fördelningen till nationell nivå i enlighet med Tyndall

Carbon Budgets-metoden (TCB-metoden). 1

Metoden utvecklas och förvaltas i samarbete mellan

tre olika lärosäten: Tyndall Center (Manchester

University), Uppsala universitet och Universitetet i

Bergen. Metoden syftar till att ge länder, län och

kommuner en vetenskapligt förankrad indikation

om hur utsläppen inom respektive geografiska

område behöver minska om Parisavtalet ska kunna

efterlevas.

Det globala nätverket Science Based Targets (SBT)

lyfter fram TCB-metoden som en av tre

rekommenderade metoder för att sätta upp

klimatmål på vetenskaplig grund (Science Based

Targets network, 2020).

I styckena som följer ska vi gå igenom de system -

gränser som ligger till grund för fördelningen av den

globala koldioxid budgeten samt vilka överväganden

som ligger till grund för valet av global koldioxid -

budget.

2.3.1 VAL AV GLOBALA KOLDIOXIDBUDGET

Den lokala koldioxid budgeten i den här rapporten är

beräknad med utgångspunkt i en global koldioxid -

budget om 850 Gt CO2 från och med år 2020. Enligt

FN;s klimatpanel (IPCC) håller en sådan koldioxid -

budget jordens temperatur ökning under 1,7 grader

med 50 % sannolikhet. Vi kan dock välja att relatera
samma globala koldioxid budget om 850 Gt till 1,5-

eller 2-gradersmålet istället. Att vi lyckas begränsa

den globala temperatur ökningen till 1,5 grader

genom att arbeta med och följa en global koldioxid -

budget om 850 Gt anser dock IPCC är betydligt

mindre sannolikt. Som du kan se i figur 2 så

bedömer IPCC att en snarlik global koldioxid budget

om 900 Gt med 17 % sannolikhet begränsar den

globala upp värmningen till 1,5 grader. Om vi istället

sänker ambitions nivån och accepterar en global

upp värmning om 2 grader som vår målsättning, så

bedömer IPCC att en återstående global koldioxid -

budget om 850 Gt med ganska stor sannolikhet bör

räcka. Som du kan se i figur 2 bedömer IPCC att en

snarlik global koldioxid budget om 900 Gt med 83 %

sannolikhet begränsar upp värmningen till 2 grader.

Eftersom vi utgår från en något mindre global

1. Metoden återspeglas i Anderson et al. 2020. Siffrorna har dock uppdetarats utifrån nytt data i IPCCs senaste rapport AR6 (IPCC,
2022).
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koldioxid budget om 850 Gt blir sannolikheten att vi

lyckas ännu något högre. 

I praktiken relaterar vi oftast en enskild lokal

koldioxid budget till ett visst globalt temperatur mål,

vilket beror på att de flesta länder, regioner och

kommuner har ett intresse eller en policy om att

arbeta mot 1,5- eller 2-gradersmålet. Det finns dock

ingen specifik 1,5-graders budget eller 2-graders -

budget, utan som vi sett ovan olika stora globala

koldioxid budgetar som relaterar till olika

temperatur mål med olika grad av sannolikhet att

lyckas. 

2.3.2 EN BUDGET FÖR FOSSILA UTSLÄPP EXKLUSIVE
CEMENT

TCB-metoden används för att allokera ett globalt

utsläpps utrymme för fossil koldioxid exklusive

cement till nationell nivå och därefter till län och

kommun. Beräkningsmässigt innebär detta att

framtida utsläpp till följd av mark användning

(skogsbruk, odlingsmark etc) och framställning av

cement, dras av från den globala budgeten innan

denna fördelas till lokal nivå. På fortsatt budget-

terminologi beskriver forskarna detta som att

utsläpp till följd av mark användning och cement -

framställning behandlas som ett globalt overhead.

För växthus effekten spelar det förstås ingen roll om

en kolatom har fossilt eller biogent ursprung, och

inte heller om den släpps ut som ett resultat av

cement framställning eller upp värmning. Forskarnas

skäl för att anta dessa system gränser motiveras

dock främst av rättviseskäl. (Anderson et.al 2020).

Fossila bränslen är den i särklass största källan till

de koldioxid utsläpp som vi människor orsakar

globalt (≈85 %). På andra och tredje plats i storleks -

ordning kommer utsläpp från avskogning och

process utsläpp från cement framställning. Att

fördela ansvaret för dessa två utsläppskällor utifrån

territoriell data skulle dock lägga en orättvist tung

börda på utvecklings länder, eftersom merparten av

utsläppen från dessa två kategorier sker där.

Medan industri länder sedan länge har byggt upp en

cementrik infrastruktur, befinner sig utvecklings -

länder under motsvarande uppbyggnad idag. Det

finns också skalbara alternativ till fossila bränslen,

men saknas motsvarade alternativ i samma skala för

cement.

En liknande logik gäller för avskogning. Många

industrialiserade länder har sedan länge avskogat

stora områden för att frigöra mark för jordbruk och

bebyggelse. Den avskogning som idag sker i

utvecklings länder påverkas dessutom i hög grad av

en globaliserad jordbruks marknad. 

I den globala koldioxid budget som ligger till grund

för den här rapporten har ett framtida utsläpps -

utrymme om 60 Gt reserverats för cement -

framställning (Andersson et al 2020). Detta är ett

optimistiskt antagande, som kräver kraftfulla

åtgärder för att minska andelen cement i

nybyggnation. Tekniker som minskar CO2-utsläppen

vid cement framställning behöver också tillämpas

och vidareutvecklas. Att utsläppen från cement -

framställning behandlas som ett globalt overhead

ska alltså inte tolkas som att utsläpp från cement

kan lämnas oberörda. Snarare ges de statusen av

ett gemensamt globalt ansvar. Om utsläpps -

utrymmet för cement överskrids, kommer andra

koldioxid utsläpp att behöva minska i snabbare takt.

På området mark användning har forskarna antagit

att biogena utsläpp och upptag av koldioxid är i

balans under budget perioden, eller med andra ord,

att utsläpp och upptag av koldioxid i skog och mark

är lika stora globalt. Även detta antagande

förutsätter omfattande åtgärder, som återskogning

av avskogade områden, ett stopp för fortsatt

avskogning och restaurering av utdikade våtmarker,

inte minst i vår del av världen. I en svensk kontext

innebär antagandet att netto upptaget av koldioxid i

skog och mark behöver öka.

2.3.3 EN TERRITORIELL FÖRDELNINGSMODELL 

Ur ett globalt perspektiv på koldioxid utsläppen finns

det bara en mängd. Det är denna mängd och dess

påverkan på jordsystemet som klimatforskare ställer

i relation till den globala upp värmningen i globala

koldioxid budgetar. Från ett lokalt perspektiv är det

dock inte lika enkelt att säga vilka utsläpp som

orsakas i ett visst land, ett visst län eller i en

kommun. Frågan om hur stora utsläppen är inom

ett geografiskt område kan besvaras på flera olika

sätt beroende på vilket perspektiv vi antar. Oftast

brukar man skilja på tre olika perspektiv: territoriella
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utsläpp, produktions baserade utsläpp och

konsumtions baserade utsläpp. 

Territoriella utsläpp är de utsläpp som sker rent

fysiskt inom ett visst geografiskt område, exempel -

vis Stenungsunds kommun. Produktions baserade

utsläpp överlappar till stor del med territoriella

utsläpp med skillnaden att de täcker utsläpp som

ekonomiska aktörer i Stenungsund orsakar utanför

de geografiska gränserna, samt exkluderar

motsvarande utsläpp från aktörer som är

hemmahörande på annan ort. Konsumtions -

baserade utsläpp är i sin tur ett helt annat sätt att

dela upp utsläppskakan. I konsumtions baserad

statistik bokförs utsläppen från en varas hela

produktionskedja i det geografiska område där

konsumenten är hemmahörande. Inom Sverige är

konsumtions utsläppen överlag ungefär dubbelt så

stora som de territoriella utsläppen.

Fördelningen av en koldioxid budget kräver att vi

väljer ett enhetligt sätt att fördela utsläppen. Själva

tanken är att vi hanterar en enhetlig mängd som vi

sen fördelar över världen, så att varje geografiskt

område får en unik delmängd att förfoga över.

Eftersom den enes konsumtions baserade utsläpp

överlappar med någon annans territoriella utsläpp

kan vi inte addera territoriella och konsumtions -

baserade utsläpp i en och samma lokala koldioxid -

budget. 

TCB-metoden använder territoriell utsläppsdata för

att fördela den globala koldioxid budgeten till lokal

nivå. Valet av data är pragmatiskt motiverat. För att

kunna fördela en budget över världen behöver vi

global tillgång till data som uppfyller särskilda

kvalitetskrav. Detta krav uppfyller endast territoriell

utsläppsdata idag. Det är dock rimligt att anta att

konsumtions baserade utsläpp (beräknade för ett

land, ett län, eller en kommun) behöver minska i

samma hastighet som de territoriella utsläppen.

Att den lokala koldioxid budgeten är beräknad

utifrån territoriell utsläppsdata ska därför inte tolkas

som att den frigör oss från ansvar över utsläpp

utanför budgetens system gränser. I kapitel 5 visar vi

på vikten av att inte låta beräkningen av koldioxid -

budgeten helt och hållet styra var åtgärder sätts in

och inte.

2.3.4 VILKET TEMPERATURMÅL LIGGER INOM RIMLIG
RÄCKVIDD?

Att bestämma vilket temperatur mål som ligger inom

rimlig räckvidd är i sig ingen lätt uppgift. Det råder

stor enighet bland forskare att för att bromsa

klimat förändringarna är varje tiondels grad viktig.

IPCC bedömer att den globala medeltemperaturen

under 2011-2020 har ökat med 1,09 grader relativt
perioden 1850-1900 (IPCC 2021). Vi ser redan

effekterna av dessa förändringar i Arktis smältande

isar, oftare återkommande torrperioder,

översvämningar och utdöende korallrev. Vid en 1,5

grader varmare planet kan vi förvänta oss fler och

kraftigare effekter av samma slag. Stora områden

kan bli obeboeliga för människor, och på ännu fler

platser kommer förutsättningarna att bruka jorden

förändras radikalt, vilket ställer historiskt höga krav

på anpassningsbara samhällen. Det finns alltså

mycket goda skäl att bromsa den globala

temperatur ökningen så mycket vi bara kan. 

Samtidigt behöver vi känna igen att det ekonomiska

system som bär upp dagens samhällen är djupt

fossil beroende. Detta beroende är så starkt att

kurvor över årliga utsläppsförändringar följer

samma historiska mönster som den ekonomiska

konjunkturen. Skälet till detta är förstås att ökad

ekonomisk aktivitet ofta medför ökad energi -

användning. Så länge energi användningen är fossil -

beroende kommer kopplingen mellan ekonomisk
tillväxt och ökade utsläpp att bestå. I dagsläget står

fossila bränslen för 80 procent av den totala

energiförbrukningen (IEA 2020).

Att omedelbart avsluta alla aktiviteter som leder till

utsläpp skulle få andra katastrofala konsekvenser. Vi

är beroende av energi för att tillgodose de

grundläggande behov som representeras av

donutmodellens inre cirkel (figur 1). Med en

växande global befolkning ökar dessutom energi -

behovet. Att göra för stora avkall på grundläggande

behov för att bromsa klimat förändringarna kan i sig

få förödande konsekvenser. En stor del av

utmaningen består förstås i att ersätta fossil energi

med fossilfria (och helst förnybara) alternativ, men

merparten av denna uppgift ligger fortfarande

framför oss. 
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Frågan om vilken global koldioxid budget som ligger

inom räckvidd slits alltså mellan två önskvärda

tillstånd: Att å ena sidan lyckas bromsa temperatur -

ökningen så mycket det bara går och å andra sidan

tillgodose människors grundläggande behov. Att

forskarna bakom beräkningarna av den här

rapporten bedömer att en koldioxid budget som

med god marginal klarar 1.5-gradersmålet inte är

inom räckvidd, ska förstås i ljuset av vilka krav en

sådan budget ställer på människors förmåga att

ställa om. En koldioxid budget som begränsar

jordens upp värmning till 1.7 grader med 50 %

sannolikhet ställer oss fortfarande inför en historiskt

omfattande utmaning, vilket framgår av

nästföljande stycke.

2.3.5 ETT SCENARIO FÖR UTSLÄPPSMINSKNINGAR I
UTVECKLINGSLÄNDER

Mer än 80 procent av jordens befolkning lever idag i

ett utvecklings land. Att förstå hur utmaningen ser ut

för denna grupp av länder är därför helt avgörande

för att förstå utmaningen som i sin helhet. Tyndall

Carbon Budgets-metoden kan sägas utgå från en

bedömning av en maximal omställningstakt för

gruppen utvecklings länder. 2

TCB-metoden tar avstamp i Klimatkonventionens

och Parisavtalets princip om ländernas gemen -

samma men olikartade ansvar respektive förmåga i

ljuset av olika nationella förhållanden, men är till lika

stor del en pragmatisk uppskattning av vad vi

maximalt kan förvänta oss av utvecklings länders
förmåga att ställa om till fossilfri energiförsörjning. 

Utvecklings länder hanterar en pågående

industrialisering och samtidigt en pågående

befolknings ökning. Utvecklings länder kännetecknas

också av sämre ekonomiska förutsättningar för

omställning, liksom ett behov av utbyggd välfärd och

basal infrastruktur. Det är därför orimligt att tänka

sig att gruppen utvecklings länder kommer att kunna

genomföra omedelbara utsläpps minskningar i den

omfattning som kan förväntas av redan

industrialiserade länder. 

I det här sammanhanget är det viktigt att känna igen

tre viktiga samband: mellan (i) befolknings ökning

och ökade koldioxid utsläpp, (ii) ökat välstånd och

ökade koldioxid utsläpp, (iii) ökad välstånd och

avstannande befolknings ökning. Eftersom både

befolknings ökning och ökat välstånd leder till ökade

utsläpp, samtidigt som ökat välstånd behövs för att

bromsa befolkningsökningen, så är det avgörande

för klimat omställningen att vi frikopplar beroendet

mellan ökat välstånd och ökade utsläpp. Detta är

inte omöjligt, men kräver en kraftig utbyggnad av

hållbar energiförsörjning som kan ersätta fossila

alternativ. Det kräver samtidigt eftertanke kring vad

vi betraktar som välstånd. Vad koldioxid budgeten

visar, tillsammans med andra mått på

överskridande av planetära gränser, är att vi inte

längre har råd med tillväxt på bekostnad av ett

överutnyttjande av jordens resurser.

I beräkningen som ligger till grund för den här

rapporten gör forskarna det optimistiska

antagandet att utvecklings länder kommer att nå en

kulmen av sina utsläpp av fossil koldioxid (exklusive

cement) om cirka 5 år. Utsläppen antas efter det

minska i accelererande takt upp till en hastighet om
10% per år. Under ett sådant antagande gör

gruppen utvecklings länder anspråk på en koldioxid -

budget om cirka 620 Gt CO2 från 2020 och framåt.

Det är också värt att notera att i detta scenario gör

utvecklings länder anspråk på knappt 80 % av den

globala volym koldioxid som fördelas (det vill säga

850 Gt - 60 Gt (cement) = 790 Gt). Om detta låter

mycket, så ska vi komma ihåg att drygt 80 % av

jordens befolkning bor i ett utvecklings land.

Utrymmet för att fördela mindre av det kvar varande
globala utsläppsutsymmet till utvecklings länder blir

därför svårt att motivera på såväl pragmatiska som

etiska grunder.

En koldioxid budget om 620 Gt ger ett slags

fingervisning om spannet av globala koldioxid -

budgetar som ligger inom en rimlig räckvidd. Notera

exempel vis att trots att antagandena om

utvecklings länders framtida omställning är mycket

optimistiska, överskrider gruppens utsläpp på egen

hand en global koldioxid budget som med 67 %

sannolikhet klarar 1,5-gradersmålet (figur 2) . En

sådan budget om 400 Gt CO2, överskrids i detta

scenario med 220 Gt CO2, alltså med en bra bit mer

2. Defintionen av ett utvecklings land följer i princip UNFCCCs konvention med undantaget att ett fåtal ojlerika länder med god
ekonomi har flyttats till gruppen industri länder. För en detaljerad genomgång se Anderson et al (2020). Appendix C.
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än hälften. En budget som bedöms att klara 1,5-

gradersmålet med 50 % sannolikhet överskrids med

120 Gt CO2. Det är överväganden som dessa som

leder forskarna bakom TCB-metoden till slutsatsen

att en god chans att klara 1.5-graders budget tyvärr

redan har passerat vår räckvidd.

2.3.6 ETT SCENARIO FÖR INDUSTRILÄNDER GER OSS
EN GLOBAL BUDGET

Ovanstående antagande om vilken maximal

omställningstakt som kan förväntas av utvecklings -

länder landar alltså i en koldioxid budget om cirka

620 Gt för gruppen. Denna volym utgör tillsammans

med ett globala overhead för cement och mark -

användning (60 + 0 Gt CO2) ett slags riktmärke för

vilket spann av globala koldioxid budgetar som vi har

en chans att hålla.

Som framgår av tabellen över IPCCs koldioxid -

budgetar (figur 2), är den närmaste koldioxid -

budgeten i storleks ordning, en volym om 700 Gt,

som med 67% sannolikhet begränsar jordens upp -

värmning till 1,7 °C. Med en sådan global budget

skulle gruppen industri länder få dela på en

koldioxid budget om cirka 20 Gt från och med 2020.

Denna koldioxid budget skulle i sin tur vara helt

förbrukad inom drygt ett år – alltså för ungefär ett år

sedan i skrivande stund (mars 2022) – med dagens

utsläppstakt i industri länder.

Nästa volym i storleks ordning är en global koldioxid -

budget om 850 Gt som med 50 % sannolikhet
begränsar jordens upp värmning till 1,7°C. Med

denna budget som utgångspunkt får industri länder

cirka 170 Gt CO2 att släppa ut från och med 2020.

Denna volym ger industri länder ytterligare cirka sju

år kvar av utsläpp från och med 2022.

2.3.7 FÖRDELNING AV KOLDIOXIDBUDGETEN MELLAN
INDUSTRIALISERADE LÄNDER

TCB- metoden tillämpar den så kallade suveränitets -

principen, också kallad grandfathering, för att

fördela industrialiserade länders utsläpps -

utrymme till enskilda länder. 

Suveränitets principen innebär att varje land får en

koldioxid budget som står i proportion till landets

nuvarande andel av de nuvarande totala utsläppen

från gruppen industri länder. Andelen beräknas

utifrån utsläppen under en gemensam referens -

period (de senaste fem åren).

Suveränitets principen motiveras av att den

återspeglar hur utsläppsintensiv ett lands ekonomi

är, till skillnad från exempel vis en ren per capita-

fördelning, eller en fördelning som tar hänsyn till

ekonomiska skillnader. Den tillåter med andra ord

länder att utgå ifrån sin nuvarande utsläppsnivå. För

Sveriges del resulterar en sådan fördelning i en

koldioxid budget om ca 445 Mt CO2 från och med

2020. Med två års förflutna utsläpp beräknar

forskarna att cirka 350 Mt CO2 återstår från och

med 2022.

2.3.8 FRÅN EN NATIONELL KOLDIOXIDBUDGET TILL
KOLDIOXIDBUDGETAR FÖR LÄN OCH KOMMUNER

Även i fördelningen av den nationella koldioxid -

budgeten till län och kommuner tillämpas

suveränitets principen. Utifrån de tillämpade

systemgränserna beräknas länens och

kommunernas nuvarande andel av de nationella

koldioxid utsläppen utifrån en gemensam referens -

period (de senaste fem åren). Den nationella

koldioxid budgeten fördelas sedan i proportion till

denna andel.

Också här motiveras valet av fördelnings princip av

att den återspeglar olika nivåer av utsläppsintensiv

ekonomi. I exempel vis en förortskommun utan

tyngre industri, med väl utbyggd kollektivtrafik och

importerad el och värme, kommer de territoriella
utsläppen per invånare att vara mindre än i en

landsbygds kommun utan samma tillgång till

kollektivtrafik och möjlighet att importera el och

värme. Suveränitets principen tar hänsyn till detta

genom att allokera större koldioxid budgetar till de

kommuner och län som i dagsläget släpper ut mer

och vice versa.

2.3.9 SYSTEMGRÄNSER FÖR FÖRDELNINGEN AV
SVERIGES KOLDIOXIDBUDGET

Inom Sverige fördelas den nationella koldioxid -

budgeten till lokal nivå utifrån nationella

emissionsdatabasens territoriella data över utsläpp

av koldioxid inom län och kommuner, exklusive

utsläpp från nationella anläggningar och med tillägg

av per capita-fördelade utsläpp från utrikes

transporter (se figur 3). 3

3. För data och metod se SMED 2020, samt för utrikes trasporter SEPA 2021.
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Figur 3 Huvudsakliga datakällor

Svenska lokala koldioxid budgetar beräknas i

dagsläget utifrån följande datakällor:

Mer detaljerad information om de olika

utsläppskällorna finns under sektorsvyerna i

Stenungsunds digitala koldioxid budget.

Utmaningen med att minska utsläppen av koldioxid

är i stora drag likartad, men skiljer sig också till viss

del mellan olika industrialiserade länder för vilka

TCB-metoden har utvecklats. Norge, Storbritannien

och Sverige delar utmaningen med stora

transportutsläpp. Norge har dock till skillnad från

Storbritannien och Sverige stora utsläpp från

oljeutvinning, Storbritannien har fortfarande

betydande utsläpp från fossil upp värmning, medan

Sverige har sin fossilintensiva stål industri. 

TCB-metoden utvecklas och anpassas kontinuerligt

för olika nationella förhållanden vid tre olika

lärosäten: Tyndall Center vid Manchester University,

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala

universitet, och Institutt for Geografi vid

Universitetet i Bergen. 

På följande två områden har forskarna valt att

anpassa modellen till svenska förhållanden: 

A. Utrikes transporter

I Storbritannien behandlas utsläpp från utrikes

transporter som ett nationellt overhead och bokförs

därför inte i lokala koldioxid budgetar. I Sverige har

forskarna valt att per capita-fördela Sveriges utsläpp

från utrikes flyg och sjöfart till län och kommuner.

Hur utsläpp från utrikes transporter ska bokföras är

en av de frågor som utvärderas och kan komma att

förändras.

Den förenklade per capita-fördelningen som

tillämpas i dagsläget tar inte hänsyn till att storleken

på utsläpp från utrikes flyg varierar med storleken

på inkomst. Detta innebär att i de län och

kommuner där medelinkomster är lägre än

riksgenomsnittet är invånarnas andel av utsläppen

troligen överskattad – och vice versa – underskattad
för de län och kommuner där medelinkomsten är

högre än riksgenomsnittet. Det ska dock noteras att

de utsläpp som inkluderas gäller utrikes flyg som

tankar i Sverige, det vill säga inte utsläppen från

svenskars flygresor utomlands. De senare utsläppen

bedöms vara cirka 2 gånger större än de förra.

(Kamb & Larsson, 2017)

B. Nationella anläggningar

Den lokala koldioxid budget som presenteras i

denna rapport exkluderar utsläpp från så kallade

nationella anläggningar. Syftet är att möta en

upplevd brist på lokal rådighet över dessa

utsläppskällor. I dagsläget bokförs utsläpp från

industri anläggningar med årsutsläpp på 66 kiloton

CO2 och uppåt på nationell nivå. Med andra ord

behandlas dessa anläggningars andel av den

nationella budgeten som ett nationellt overhead.

Den exakta metoden för att hantera denna aspekt

av lokal koldioxidbudgetering tillhör dock de

områden som utvärderas löpande. Hur utsläpp från

nationella anläggningar ska hanteras, samt vilka

anläggningar som ska klassas som stora kan därför

komma att omvärderas.
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3
Stenungsunds

koldioxidbudget i siffror

Enligt beräkningarna som ligger till grund för den

här rapporten kan en maximal mängd om 2 089 000

ton fossil koldioxid släppas ut inom Stenungsunds

kommun från och med 2022, om utsläppen ska

begränsas i enlighet med Parisvalet. Detta är

Stenungsunds koldioxid budget.

År 2019 uppskattas utsläppen inom Stenungsunds

geografiska område till 330 000 ton. Skulle

utsläppen ligga kvar på dessa nivåer, är

Stenungsunds koldioxid budget förbrukad inom 6 år.
Om koldioxid utsläppen ska fasas ut innan koldioxid -

budgeten tar slut krävs en procentuell minskning

om 13 % per år, med start 2022.

I beräkningen av koldioxid budgeten inkluderas

territoriella utsläpp av fossil koldioxid, samt per

capita-fördelade utsläpp från utrikes flyg och sjöfart

som tankar i Sverige.

Följande nationella anläggningars utsläpp har

exkluderats från den lokala budgeten och istället

allokerats som ett nationellt overhead:

Borealis Krackeranl.
Perstorp Oxo AB, Stenungsund

Utsläppskällor och
intensitet

Stenungsunds kommuns största

energirelaterade utsläpp under 2019:

Industri: 216 000 ton

Inrikes transporter: 73 000 ton

Uppskattade territoriella utsläpp 2019:

330 000 ton

Du kan se fler detaljer på

www.climatevisualizer.com/Stenungsund
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Figur 4 Historiska och framtida utsläpp av CO2 i Stenungsunds

kommun för att klara Parisavtalet

Diagrammet visar historiska utsläpp 2010–2019, uppskattade utsläpp 2020 och 2021, samt budgeterade
utsläpp 2022–2045. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp. Den vänstra

Y-axeln visar utsläpp som procent av 2021. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.
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Figur 5 Utsläppens nuvarande fördelning per sektorer

Figuren visar hur utsläppen av koldioxid fördelar sig procentuellt mellan sektorerna år 2019, vilket är det senaste året som det finns

publicerad statistik från.

Figur 6 Utsläppstrend för de största sektorerna

Figuren visar hur utsläppen utvecklats över tid i de största sektorerna fram till 2019, vilket är det senaste året med publicerad

statistik.
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4
Ett kumulativt perspektiv på

utsläppen

Oavsett om du läser denna rapport i egenskap av att

vara tjänste person inom offentlig förvaltning,

politiker eller bara allmänt intresserad så finns det

en grundläggande insikt som vi vill skicka med dig:

En betydande andel av våra utsläpp av koldioxid

ackumuleras i atmosfären. Det innebär att

koncentrationen av koldioxid ökar löpande och det

är denna koncentration som driver klimat -

förändringarna. När våra utsläpp av koldioxid

minskar, minskar inte koncentrationen av koldioxid i

atmosfären. Den ökar bara i en lägre hastighet.

Därför måste de fossila koldioxid utsläppen minska

drastigt i ett mycket kort perspektiv (1-3 år) och

upphöra helt inom ett till tre decenier om vi ska ha

en chans att bromsa klimat förändringarna.

Denna logik är förstås global, men vi måste snabbt

erövra metoder för att agera på den lokalt. Rätt

använd kan Stenungsunds koldioxid budget inspirera

till en sådan process inom Stenungsunds kommuns

geografiska område.

4.1 Koldioxid som valuta

Begreppet koldioxid budget har inget med monetära

medel att göra, men användandet av ekonomisk

terminologi är trots det inte metaforisk. Snarare kan

den sägas åberopa den mest ursprungliga

betydelsen av ekonomi - läran om hushållande med

begränsade resurser i tillstånd av knapphet.

I koldioxid budgeten är koldioxid vår valuta och våra

tillgångar begränsade. Därför måste vi lära oss att

tänka på vårt återstående utsläpps utrymme i likhet

med hur vi tänker kring en vanlig budget – som en

begränsad tillgång att förvalta över en bestämd

period. Det centrala budskapet är inte den exakta

storleken på koldioxid budgeten eller den exakta

utsläppsminskningstakten. Dessa siffror är

indikativa och bör användas som hjälp medel för att

förstå utmaningens omfattning. Det centrala

budskapet är snarare de insikter som följer av att

förvalta en volym över tid (se illustrationen på nästa

sida).

4.2 Att målstyra en volym

Dagens nationella, regionala och kommunala

utsläppsmål tar sikte på att vi ska nå nettonoll vid

ett fastslaget målår, exempel vis 2045 i fallet med

Sveriges nationella klimatmål. Ett sådant mål styr

och reglerar hur stora utsläppen förväntas vara vid

ett avlägset målar, ibland med tillägg av en eller två

avstämningsplatser – så kallade etappmål.

Utsläppsreduktionsmål styr och reglerar däremot

inte hur stora samlade utsläpp vi tillåter oss under

målperioden som helhet. De styr och reglerar alltså

inte våra kumulativa utsläpp av koldioxid över tid.
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Med en koldioxid budget är det tvärtom att begränsa

hur mycket koldioxid vi släpper ut över tid som är

målet. Det är i kraft av detta som koldioxid budgeten

speglar logiken i den globala utmaningen – den logik

som driver upp värmningen av jorden, och som vi

även bör agera på lokalt. Det är förstås inget hinder

att ha ett mer traditionellt utsläppsreduktionsmål,

där fokus ligger på ett specifikt målår, men ett

sådant mål behöver kompletteras med en koldioxid -

budget för att vi ska förankra omställningen

vetenskapligt och för att vi via ett kumulativt

perspektiv sedan ska förvalta denna volym klokt. 

Figur 8 Jämförelse mellan utsläppsmål och

koldioxid budget som scenario

Genom att lägga en koldioxid budget som filter

över ett procentuellt mål kan vi se att de två målen

kan representera två mycket olika vägar mot

samma mål.

För att förankra koldioxid budgetens logik måste

perspektivet arbetas in i hur vi kommunicerar om

och planerar den lokala klimat utmaningen. Ett par

exempel:

I tal och skrift: Komplettera tal om när utsläppen

behöver vara nere på noll med tal om det

resterande utsläpps utrymmet. Sätt det i

perspektiv, exempel vis genom att berätta om

hur många år av utsläpp på dagens nivåer som

återstår innan er koldioxid budget är förbrukad.

Understryk att den utsläppsminskningstakt som

budgeten kräver är en färskvara. Om utsläppen

minskar i lägre takt än 13 % under 2022, så

kommer utsläppen behöva minska snabbare

åren som följer och datumet för nollutsläpp

krypa närmare. Om utsläppen istället minskar

snabbare så vinner ni utrymme och tid.

4.3 Koldioxidbudgeten skiftar
tidsperspektivet

En konsekvens av att skifta fokus från ett specifikt

målår då utsläppen ska upphöra, till en utsläpps -

volym att förvalta under samma period, är att

betydelsen av tidiga insatser blir uppenbar. Lägg

särskilt märke till att den procentuella minsknings -

takt om 13 % som krävs, om utsläppen i

Stenungsund ska fasas ut inom ramen för koldioxid -

budgeten, är en färskvara. 

Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer i ett

antal år, måste utsläppen minska ännu kraftigare de

resterande åren. Om utsläppen ligger kvar på

samma nivåer i 6 år, är Stenungsunds koldioxid -

budget helt förbrukad.

Perioden som återstår med bibehållna utsläpp inom

ramen för koldioxid budgeten, ger en tydlig

indikation på vikten av omedelbara insatser. Om vi

inte kan åstadkomma kraftiga utsläpps minskningar

under den närmaste femårsperioden kommer

koldioxid budgeten med stor sannolikhet vara

förbrukad långt innan utsläppen är utfasade.

Den som menar allvar med att vilja efterleva

Parisavtalet måste därför ta behovet att kraftiga och

omedelbara åtgärder på allvar.

Rekommendationer:

Upprätta periodiska koldioxid budgetar med

kortare tidsspann, om 1- 3 år

Identifiera områden inom vilka omedelbara

utsläpps minskningar skulle kunna ske, såväl

inom den egna verksamheten som inom det

geografiska området.
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Figur 9 En koldioxid budget behöver förvaltas

klokt för att räcka under omställningen

Scenario A till C illusterar tre olika sätt att förvalta

en och samma utsläpps volym. Ju längre vi väntar

med omfattande utsläpps reduktioner, desto

kraftigare blir de krävda framtida

utsläppsminskningarna, samtidigt som datumet för

nollutsläpp kryper närmare.

4.4 Att arbeta i två tidsfönster

Koldioxid budgeten gör behovet av kraftiga och

omedelbara utsläpps minskningar synligt. Vi behöver

samtidigt fortsätta att tänka i ett längre perspektiv.

På ett par decenniers sikt behöver de fossila

koldioxid utsläppen inte bara minska kraftigt, de

behöver upphöra helt. Det betyder att vi behöver se

en genomgripande struktur omvandling av exempel -

vis stålindustrin och transportsystemen, vilket

kommer att ta tid. Klimat omställningen måste

därför planeras i åtminstone två tids fönster, ett

längre om cirka 5 - 10 år och ett kortare om cirka 1 -

3 år. Koldioxid budgeten visar att vad som kan ske i

det längre tidsfönstret beror av vad vi gör i det

kortare tidsfönstret, och vice versa.

4.4.1 ETT TIDSFÖNSTER FÖR DEN STÖRRE
STRUKTUROMVANDLINGEN

Som samhälle behöver vi det kommande årtiondet

genomgå en större struktur omvandling för att få på

plats fossilfria energi- industri- och transportsystem.

För detta krävs inte sällan innovation, som i fallet

med att skala upp en ny process industri. För att

kunna ta fram järn och stål fossilfritt behöver vi

dessutom bygga ut den fossilfria energikapaciteten.

Denna större struktur omvandling kommer att ta tid

och därför kommer det också att dröja innan

utsläppen från exempel vis stålindustrin går att fasa

ut. Det är samtidigt en omställning som behöver ske

om vi ska klara klimatmålen med bibehållen välfärd

– om vi ska upprätta ett fossilfritt välfärdssamhälle

där vi fortfarande har tillgång till exempel vis stål. Vi

behöver alltså känna igen att vissa utsläpps -

kategorier kommer att finnas kvar under en

omställnings period.

Med en koldioxid budget för handen behöver vi

prognostisera hur stor del av vår återstående

koldioxid budget dessa verksam heter, liksom

omställningen av dem, därmed tar i anspråk under

målperioden. När vi gör en sådan prognos får vi en

bättre förståelse för hur stor del av vår koldioxid -

budget som redan är intecknad och hur mycket

budget utrymme vi egentligen har till vårt förfogande

– hur stora samlade utsläpp som får ske – inom

andra verksam heter som inte måste genomgå en

motsvarande struktur omvandling och som vi kan ha

teknisk möjlighet att fasa ut redan idag.

Ett kumulativt perspektiv hjälper oss att tänka rätt

men också att beräkna detta. Vår specifika

koldioxid budget ger en fingervisning om de ramar vi
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behöver hålla oss inom; det utsläpps utrymme vi

förfogar över.

4.4.2 ETT TIDFÖNSTER FÖR DIREKTVERKANDE
UTSLÄPPSMINSKNINGAR

Med ett kumulativt perspektiv på klimat -

omställningen framträder också ett mycket starkt

samband mellan å ena sidan våra faktiska

möjligheter att genomföra denna längre struktur -

omvandling och å den andra sidan vad vi gör i ett
betydligt kortare tids fönster, om några få år. I

korthet kan man säga att ett kumulativt perspektiv

på våra utsläpp visar att snabba utsläpps -

reduktioner de närmast följande 1-3 åren får ett

mycket stort inflytande på mängden tid vi har till

vårt förfogande i den längre struktur omvandlingen

av energi- industri- och transportsystemen.

4.4.3 ATT KNYTA IHOP DE TVÅ PERSPEKTIVEN

Dessa samband – denna både matematiska och

naturvetenskapliga logik – framträder först när vi ser

att omställningen är kumulativ och när vi försätter

oss att reglera en ändlig utsläpps volym. Man kan

säga att alla utsläppen idag liksom i framtiden – hela

vägen till nollnettosituationen som vi siktar på –

behöver bindas samman och analyseras samlat,

både när vi beräknar och visualiserar och ställer upp

mål och när vi tittar ut på den värld vi ska ställa om.

Det är alltså inte så att snabba eller direktverkande

åtgärder för att bromsa utsläppen – som att undvika

flyg, resa kollektivt när du kan, spara på el och

värme eller återbruka – står i konflikt med att också

vidta lång siktiga åtgärder. Tvärtom finns ett

samband som visar att bägge måste ske parallellt,

men att vi behöver ha en mycket stor förståelse för

att de snabba utsläpps minskande åtgärderna är vad

som avgör vår framgång i bägge dessa tids -

perspektiv och bägge dessa omställnings -

utmaningar.
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5
Koldioxidbudgeten som

policyverktyg

När kommunen väl har fått sin koldioxid budget,

uppstår frågan om hur den ska användas. Är den

kommunens utsläppsmål, ett underlag för att ta

fram sådana eller en kommunikations produkt? 

I en ideal värld hade koldioxid budgeten varit en

utstakad färdplan ner mot nollutsläpp. En sådan

färdplan skulle ge en precis och uttömmande

beskrivning av vilka utsläpp som kommunen har

rådighet över. Helst skulle den också innehålla en

översikt över effektberäknade åtgärder, sorterade
sektorsvis. Med ett sådant verktyg för handen skulle

kommunens arbete med koldioxid budgeten bestå i

att sortera in åtgärder efter storleks ordning,

kostnad och tid i ett schema, som sedan skulle

kunna följas systematiskt ner mot nollutsläpp. Det

finns dock flera skäl till varför koldioxid budgeten

inte är – och aldrig kommer att bli – ett sådant

verktyg. Här är två:

Koldioxid budgeten är beräknad för

Stenungsunds kommun som geografiskt

område. Kommunens rådighet över dessa

utsläpp är inte obefintlig, men begränsad. Om

utsläppen ska minska i den takt som koldioxid -

budgeten kräver behövs bred samverkan mellan

såväl olika aktörer inom kommunen som

geografiskt område (kommun, näringsliv,

civilsamhälle och allmänhet), som mellan olika

nivåer av offentlig förvaltning (kommun, region,

län och stat). 

Många av de åtgärder som är nödvändiga eller

värdefulla för att fasa ut utsläppen går inte att

effektberäkna. Effektberäknade åtgärder – när

det finns tillgängliga – är framförallt användbara

inom väl avgränsade projekt (för en särskild

sektor eller verksamhet). Att lyckas minska

utsläppen i den takt som koldioxid utsläppen

kräver är dock i stora delar en kvalitativ

utmaning: Koldioxid budgeten behöver

kommuniceras, integreras och implementeras,

inom kommunen som organisation och i

kommunen som geografiskt område.

Så om koldioxid budgeten inte är en utstakad

färdplan, vad är den då? Och hur ska den användas?

Exakt hur koldioxid budgeten ska användas är

förstås upp till varje enskild kommun att avgöra och

planera. Ett mer övergripande och generellt svar

följer dock från koldioxid budgetens väsentligaste

egenskap: Att ge en indikation om inom vilket

tidsspann och med vilka proportioner utsläppen

behöver minska på en specifik plats, om man där

ska bidra till att Parisavtalet efterlevs.

I det här kapitlet ska vi ge förslag på hur

Stenungsunds kommun kan ta med sig denna

övergripande logik och tillämpa den i arbetet med
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klimat omställningen, såväl i kommunen som

organisation som i kommunen som geografiskt

område.

5.1 Rådighet över utsläppen

Koldioxid budgetens i huvudsak territoriella system -

gränser återspeglar inte alltid var rådigheten över

utsläppen finns. Utsläpp från en statlig motorväg

som korsar en kommun bokförs exempel vis i

kommunens budget, trots att kommunen som

organisation har mycket liten rådighet över det

statliga vägnätet. Skulle man tillämpa ett

produktions- eller konsumtions perspektiv på

samma utsläpp så skulle istället viss befintlig

rådighet hos kommunen osynliggöras. Exempevis

kan kommunen utöka möjligheterna att ladda

elfordon, vilket påverkar såväl invånares som

besökares körbeteende.

Ett territoriellt perspektiv täcker inte heller alla

områden där kommunen faktiskt har rådighet:

Utsläpp från el- och värme produktion bokförs där

den produceras, inte där den används. Att

effektivisera enerigianvändning är dock ett centralt

område för de flesta kommuner i arbetet med att

minska sin klimat påverkan. 

5.1.1 STATISTISKA SYSTEMGRÄNSER OCH ANSVAR FÖR
UTSLÄPPEN

Dessa synbara konflikter mellan olika sätt att

bokföra utsläpp, följer från själva idén att fördela en

global koldioxid budget till lokal nivå: En enskild

utsläppspost ska bokföras på en plats, inte flera.

Både ansvar och rådighet över utsläppen faller dock

ofta på flera parter gemensamt, snarare än att

fördelas mellan dem. 

Att beräkningen av en koldioxid budget tvingar fram

en ansvarsfördelning som inte alltid motsvaras av

verkligheten får dock inte skymma sikten för dess

egentliga värde och budskap: att visa på

omfattningen av och tids ramen för de utsläpps -

minskningar som måste ske om vi ska lyckas

efterleva Parisavtalet. Det innebär att vi behöver

etablera ett kumulativt perspektiv när vi planerar

och följer upp koldioxid utsläppen. Det är dessa

insikter vi ska ta med oss och tillämpa, även utanför

de statistiska system gränser som Stenungsunds

koldioxid budget är beräknad utifrån. 

5.1.2 TRE TYPER AV RÅDIGHET

En ofta tillämpad modell för att tänka kring
kommunens handlingsutrymme relativt utsläppen i

kommunens geografiska område utgår från olika

typer av rådighet:

1. Direkt rådighet

Utsläpp som kan minskas som en direkt följd av

en åtgärd från kommunen

2. Indirekta rådighet genom styr medel

Utsläpp som kan minskas genom att kommunen

underlättar beteende förändring hos andra

3. Indirekt rådighet genom kommunikation

Utsläpp som kan minskas till följd av att

kommunen bidrar till ökad medvetenhet hos –

 och samverkan mellan – aktörer inom

kommunens territorium

Kommunen har direkt rådighet relativt sin egen

verksamhet, exempel vis el- och värme-användning i

kommunens egna lokaler och byggnader, egen el-

och värme produktion, vilket bränsle som används i

kommunens egna fordon etc. 

Kommunen har indirekt rådighet genom styr -

medel över vissa utsläpp inom kommunens

område. Man kan exempel vis ställa krav genom

upphandling och via olika åtgärder underlätta

hållbart resande inom kommunen (bra och säkra

cykelvägar, till handahålla laddstationer för eldrivna

fordon etc.). Ett annat exempel kan vara att

tillgängliggöra platser för återbruk.

Kommunen kan också påverka utsläppen indirekt

genom kommunikations insatser. Här ska

kommunikation tolkas brett, det vill säga inkludera

såväl ren information om utmaningen som

koldioxid budgeten beskriver som initierad

samverkan mellan kommunens olika aktörer.
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5.2 En koldioxidbudget för
kommunens egen verksamhet

En vanlig fråga från tjänstepersoner och politiker är

huruvida den kommunala koldioxid budgeten kan

brytas ner till kommunens egen verksamhet. Svaret

är nej och ja.

Det data som kommunen behöver för att målstyra

utsläppen från kommunens verksamhet – energi -

användning i kommunens lokaler, utsläpp från

kommunala fordon etc – går inte att hitta i det

territoriella data som ligger till grund för

beräkningen av Stenungsunds koldioxid budget (se

kapitel 2). Data över utsläpp från kommunens

verksamhet tas inte fram av statistik producerande

myndigheter idag.

För att etablera en specifik koldioxid budget för

Stenungsunds kommun som organisation behövs

därför först en struktur för att hämta in och följa

upp data över koldioxid utsläpp från den egna

verksamheten. I vilken mån en sådan struktur redan

finns på plats skiljer sig i hög grad mellan olika

kommuner och städer.

De centrala slutsatserna som följer från koldioxid -

budgeten kan och bör sedan tillämpas även på

utsläpp från Stenungsunds kommuns egen

verksamhet. I praktiken innebär det att vi gör det

grovhuggna men motiverade antagandet att dessa
utsläpp behöver minska i minst samma takt som

utsläppen i territoriet, det vill säga med 13 % om

året. Nedan går vi igenom de övergripande stegen

för att etablera en koldioxid budget för kommunen

som organisation.

5.2.1 INVENTERA KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN
KOMMUNENS VERKSAMHETER

För den kommun eller stad som ännu inte har en

struktur för inhämtning av data på plats
rekommenderar vi att koldioxid utsläppen

inventeras utifrån följande kategorier (ej att förväxla

med de tre typerna av rådighet listade i föregående

stycke): 

(i) Direkta utsläpp (fysiska utsläpp från den egna

verksam hetens fordon och anläggningar)

(ii) Indirekta utsläpp till följd av energi -

användning (utsläpp till följd av användning av

extern producerad el och värme i den egna

verksamheten)

(iii) Utsläpp som sker till följd av varor och

tjänster som organisationen och dess verksam -

heter konsumerar (mat, möbler, resor,

teknikprodukter, etc.)

Något förenklat kan vi säga att kommunen har

direkt rådighet över koldioxid utsläpp som faller

under (i)-(iii) ovan, det vill säga utsläppen påverkas

direkt av kommunens agerande. Av dessa kategorier

är det endast utsläpp av typ (i) som helt faller under

de system gränser som ligger till grund för

beräkningen Stenungsunds koldioxid budget, men

det behöver inte bekymra oss. Vi kan på goda

grunder anta att alla dessa utsläpp behöver minska i

minst samma takt som utsläppen inom kommunen

som territoirum.

5.2.2 BERÄKNA EN INTERN KOLDIOXIDBUDGET

Givet en inventering av koldioxid utsläpp av typerna

(i)-(iii) ovan kan de olika volymerna läggas samman

för att ge en bild av hur stora koldioxid utsläpp

Stenungsunds kommuns verksam heter orsakar i

dagsläget. Från antagandet att dessa utsläpp ska
minska i samma takt som utsläppen i Stenungsunds

kommuns geografiska område (13 % om året), kan

en förenklad men använd bar intern koldioxid budget

beräknas för Stenungsunds kommuns egen

verksamhet:

1. Bestäm en målperiod som den interna koldioxid -

budgeten ska gälla för (exempel vis 2022-2040).

2. Utgå från det senaste årets utsläpp och beräkna

den budgeterade storleken på resterande års

utsläpp genom att anta att de varje år ska minska

med 13 %.

3. Addera alla årsbudgetar inom perioden.

Resultatet av att gå igenom steg 1-3, är en intern

koldioxid budget för utsläppen från Stenungsunds

kommuns egen verksamhet under den valda

målperioden.
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5.2.3 PLANERA ÅTGÄRDER, IMPLEMENTERA OCH FÖLJ
UPP

När kommunen väl har beräknat sin interna

koldioxid budget bör åtgärder för att minska

utsläppen identifieras och effektberäknas med

syftet att addera upp till den minsknings takt som

koldioxid budgeten kräver. Förslagsvis arbetar man

med två tids fönster parallellt. I ett längre tids fönster

identifieras åtgärder som – om de implementeras i

närtid – medför utsläpps minskningar på 3-10 års

sikt. I ett kortare tids fönster 1-3 år identifieras

åtgärder som kan genomföras med relativt direkt

påverkan på utsläppen.

I arbetet med att implementera planerade åtgärder

är det viktigt att se till att sprida såväl ansvar för att

koldioxid budgeten hålls, som kunskap om varför det

är viktigt. Gör gärna de som arbetar inom de olika

fält där utsläppen förväntas minska delaktiga i

åtgärdsplaneringen. Tänk på att de som arbetar i

olika verksam heter kan ha värdefulla kunskaper om

mer eller mindre framkomliga vägar föra att minska

utsläppen. Att integrera de som arbetar i

verksamheten i planeringen av de utsläpps -

minskande åtgärderna kan också tjäna syftet att

förankra koldioxid budgeten och behovet av

åtgärder som den medför.

En fördel med att arbeta med utsläpp från en

specifik organisation är att den statistiska

uppföljningen av arbetet ofta är enklare. En

kommun eller stad kan få relativt direkt
återkoppling på årets bränsleåtgång i fordon och

anläggningar, antal och typ av resor inom tjänsten,

vilka inköp som olika verksamheten har gjort och så

vidare. Genom tät uppföljning av koldioxid utsläppen

kan kommunen beräkna periodiska resultat, och

löpande räkna av dessa från sin koldioxid budget.

Utifrån sådana resultat kan man sedan beräkna hur

utmaningen förändras. Om utsläppen minskar i

lägre takt än planerat, behöver utsläppen minska

snabbare kommande år. Om utsläppen minskade i

högre takt än planerat, mildras i stället den krävda

omställningstakten.

5.2.4 POSITIVA SYNERGIEFFEKTER

Att utnyttja sin direkta rådighet för att minska

koldioxid utsläppen från kommunens verksamhet,

kan få flera positiva synergieffekter. Klimat -

utmaningen som sådan, kommer att kräva att

aktörer vågar visa klimatledarskap och bli

föregångare - såväl lokalt som globalt. Kommuner

och städer som organisationer är självklara

kandidater för ikläda sig en sådan roller. Om

Stenungsunds kommun kan visa att man kan ”se om

sitt eget hus” genom att visa effektivt minska

utsläpp från den egna verksamhet, så kommer

trovärdigheten i rollen som föregångare förstås att

öka. 

Att arbeta effektivt med kommunorganisationens

egna utsläpp kommer också ge värdefulla insikter

som kan bli användbara för såväl andra kommuner

som andra typer av aktörer.

5.3 Koldioxidbudgeten i
kommunen som geografiskt
område 

Enligt Stenungsunds koldioxid budget behöver alltså

utsläppen inom Stenungsunds kommun som

geografiskt område minska med 13 % om året med

start 2022.

Rådigheten över dessa utsläpp är dock utspridd så

väl vertikalt – över olika typer av aktörer inom

kommunen – som horisontellt, mellan olika nivåer

av offentlig förvaltning (kommun, region,

länsstyrelse och stat).

Kommunen kan använda sin indirekta rådighet –

olika styr medel och kommunikations insatser – för

att motivera och underlätta för andra aktörer att

agera klimatsmart. Men att förutse effekten av

sådana indirekta åtgärder i termer av volymer och

tid, är praktiskt taget omöjligt.

För att sikta på utsläpps minskningar av den

storleks ordning som Stenungsunds koldioxid budget

medför behöver vi alltså dels hitta former för

samverkan mellan olika aktörer, och dels ta fram

metoder för att identifiera adekvata åtgärder. 

Utan att göra anspråk på att erbjuda en komplett

verktygslåda, vill vi gå igenom några beståndsdelar

som vi tror kan vara värdefulla för detta syfte.
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5.3.1 FORMULERA EN AVSIKTSFÖRKLARING OCH
KOMMUNICERA DEN

Klimat utmaningen kräver klimatledarskap.

Stenungsunds kommun som organisation kan inte

på egen hand se till att koldioxid utsläppen minskar i

den takt som koldioxid budgeten kräver av

Stenungsunds kommun som geografiskt område.

Man kan däremot ta på sig rollen som den som

delar kunskap om vad som behöver ske, liksom

initierar processer för att underlätta omställningen.

Några frågor att ställa sig:

Hur har vi för avsikt att använda koldioxid -

budgeten i kommunen?

Vilka kanaler använder vi för att kommunicera

koldioxid budgetens centrala innehåll samt vår

vidhäftande avsiktsförklaring? 

I valet av avsiktsförklaring relativt koldioxid budgeten

och dess tidsramar tror vi att det är viktigt att känna

igen att vad koldioxid budgeten beskriver är ett slags

kris, eller ett nödläge. Detta framgår inte minst av

att koldioxid budgeten är slut om 6 år, ifall utsläppen

fortsätter som idag. Kommunen behöver alltså

kommunicera om att det finns en begränsad volym

att förvalta, och att det är bråttom att komma igång.

För att en bred allmänheten ska motiveras att bidra

enligt en krishanteringslogik är det dock avgörande

att världen runt omkring dem - och inte minst de

samhällsförvaltande institutionerna – agerar på ett

sätt som motsvarar en sådan förståelse. 

Med en annan kris i färskt minne (Covid 19-

pandemin) har kommuner och städer erfarenhet av

vad det innebär att kommunicera brett kring en

situation som kräver att allmänheten förändrar sitt

beteende. I fallet med pandemin handlar budskapen

om att hålla avstånd, tvätta händer, stanna hemma

vid symtom och undvika större folksamlingar. Frågor

vi bör ställa oss:

Vilka är klimatkrisens budskap att samlas kring?

Hur och var kan dessa kommuniceras? 

I utforskandet av frågor som dessa bör vi också ha i

åtanke att precis som ansvaret för utsläppen bör

fördelas med hänsyn tagen till olika förutsättningar

mellan länder, bör också ansvaret för utsläppen

fördelas olika mellan olika befolkningsgrupper inom

länder, län och kommuner. Hur stora utsläpp en

individ orsakar är typiskt sett relaterat till inkomst

(Oxfam Sverige, 2020). Den som tjänar mer, reser

mer, konsumerar mer och genererar därför större

utsläpp. Den som tjänar mer har dessutom bättre

förutsättningar att påverka storleken på sina utsläpp

genom den ökade valfrihet som ekonomiska

resurser medför. Det är därför viktigt att försöka

rikta olika kommunikations insatser till olika

målgrupper. Frågor vi bör ställa oss:

Vilka åtgärder är möjliga för olika grupper med

olika förutsättningar att påverka utsläppen?

Hur riktar vi rätt budskap till rätt målgrupp?

5.3.2 TA FRAM EN VISION OCH KOMMUNICERA DEN

Att kommunicera betydelsen av kraftiga och

omedelbara utsläpps reduktioner är viktigt. Men det

är också viktigt att understryka att det fossilfria

samhället inte är en dystopi. Tvärtom! 

Vi siktar mot samhällen med effektivare och renare

kommunikationer. Det medför i sin tur renare luft,

vilket leder till bättre hälsa. Med mer närproducerad

och förnybar el och värme kommer våra samhällen

bli såväl kostnadseffektivare, som säkrare, vilket inte

minst visas av nutidens pågående konflikter och

oroshärdar. 

Vi kommer att äta mer närproducerad mat, vilket

givet rätt styr medel kan medföra såväl en levande

landsbygd, som grönare städer med fler

stadsodlingar. Maten bär vi hem i återbrukbara

förpackningar. Våra kläder, möbler och teknikprylar

kommer att vara tillverkade av återanvända material

och vara gjorda för att hålla. Vi kommer att reparera

och vårda mer än slita och slänga. 

Nya hus och bostadsområden kommer ofta att

byggas i trä och vara så gott som självförsörjande på

el och värme. 

För att fånga upp koldioxid kommer vi få se grönare

städer och samhällen. Landområden utanför

städerna kommer att restaureras med rikare djur

och växtliv som följd. 

Alla dessa omställningsprocesser kommer att

generera arbetstillfällen, både i städer och på

landsbygden. 

Rekommendation:
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Bjud in olika aktörer i Stenungsunds kommun för

att gemensamt ta fram visionen om hur er

fossilfria framtid ska se ut. 

5.3.3 TILLÄMPA BACKCASTING

Att försöka förutse vilka effekter som indirekta

åtgärder har på utsläppen är alltid komplicerat och i

många fall omöjligt. Just därför kan det vara

värdefullt att vända på ordningen i prognosen. Det

vill säga vi utgår från det tillstånd vi vill uppnå och

ställer oss sedan frågan hur vi tog oss dit. När vi gör

det tillämpar vi backcasting - en metod som blir allt

vanligare för att ta sig an hållbarhetsutmaningar av

olika slag. 

Applicerat på en koldioxid budget innebär

backcasting att vi föreställer oss att utsläppen

begränsas till koldioxid budgetens ramar – totalt, för

en viss sektor och/eller för en viss period. Vi ställer

oss sedan frågan vad som föranledde att så skedde.

Vilka utsläpp minskade? När och hur mycket? Vem

gjorde vad? Vad fick dem att göra det? 

En fördel med att tillämpa backcasting är att såväl

nödvändiga direkta åtgärder, som relationer mellan

direkta och indirekta åtgärder av olika slag, blir

synliga. Här är ett exempel:

Låt säga att vi gör en färdplan där en viss andel

människor väljer bort bilen för ett kollektivt

alternativ under en viss period. Den direkta

åtgärden är då olika individers val. De yttre skäl som

föranleder dessa val kan dock inkludera en mängd

olika aktörer och indirekta åtgärder av olika slag.

Kanske genomför regionen förbättringar av

kollektivtrafiken (tätare turer, lägre priser)? Kanske

går vissa arbetsgivare med på att inkludera pendling

på tåg i arbetstiden? Kanske gör kommunen det till

sin uppgift att undersöka, analysera och

kommunicera vad som skulle få fler att välja bort

bilen för ett kollektivt alternativ? Genom att

föreställa oss fullständiga scenarion blir det lättare

att få syn på – dels vilka faktiska direkta åtgärder

som behöver komma tillstånd – men också vilka

relationer olika aktörer har till olika direkta åtgärder.

Det kan i sin tur peka oss mot vilka aktörer vi

behöver samverka med, och hur. Med andra ord

tillåter oss en backcasting-process att utforska vilka

olika typer av rådighet vi kan tillämpa på olika

områden i det sammansatta skeende som

omställningen mot fossilfrihet behöver vara.

5.3.4 IDENTIFIERA FOKUSOMRÅDEN 

För att koldioxid budgetens abstrakta budskap ska

kunna omsättas i konkret handling behöver vi

segmentera koldioxid budgeten i tid och rum. Med

andra ord behöver vi avgränsa enskilda

utsläppskällor och tidsspann och hantera dessa som

separata koldioxid budgetar. Genom att titta på…

specifika utsläppskällor,

samma källors årliga utsläppsvolymer,

samt dessa källors utsläppsbudget inom en

avgränsad period…

…omvandlar vi den sammansatta utmaningen som

koldioxid budgeten ställer oss inför till konkreta

delmål. Dessa delmål är i sin tur utmärkta

utgångspunkter för backcasting-processer. 

Exempel: En periodisk koldioxid budget för

personbils trafiken

Att minska utsläppen från personbils trafiken är en

avgörande utmaning i så gott som alla städer och

kommuner. Dessa utsläpp är dessutom intressanta

eftersom de har en potential att minska i stor

omfattning i närtid. Det beror inte minst på att
många fossildrivna bilresor skulle kunna väljas bort

för ett annat alternativ, givet rätt förutsättningar. 

För att närma sig frågan hur utsläppen från

personbils trafiken skulle kunna minska i närtid, kan

upprättandet av en periodisk budget för personbils -

trafiken bli använd bar.

Vi upprättar en sådan periodisk budget genom att :

1. Utgå från storleken på senaste årsutsläpp från

personbils trafiken (exempel vis utifrån det data

som redovisas under sektorn Inrikes transporter

i Stenungsunds digitala koldioxid budget). 

2. Bestämma vilket tidsspann den periodiska

budgeten ska löpa över. Kanske ett, två eller tre

år? 

3. Fastställa i vilken takt utsläppen ska minska

årligen under perioden. Denna takt kan vara den

utsläppsminskningstakt som krävs av

Stenungsunds koldioxid budget totalt. Den kan

också vara lägre, om utsläppen förväntas minska
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snabbare i en senare period, eller högre, om

utsläppsminskningarna antas kompensera för

lägre utsläpps minskningar i en annan sektor.

Genom att anta att utsläppen från personbils -

trafiken minskar i den fastställda takten under den

valda perioden kan vi räkna ut årliga utsläpps -

utrymmen för personbils trafiken under perioden.

Summan av dessa årliga utsläpps utrymmen utgör

en periodisk koldioxid budget för personbils trafiken.

En sådan periodisk budget kan i sin tur tjäna som

utgångspunkt för en backcasting-process, gärna i

samråd med andra aktörer.

Exempel: Låt säga att vi föresätter oss att, redan det

första året av budget perioden (2022), minska

utsläppen från personbils trafiken i Stenungsunds

kommun i den takt som krävs av koldioxid budgeten

totalt (13 % per år). Vi kan då gå vidare till att bryta

ner utmaningen i ännu mer konkreta frågor: Hur

stor del av utsläppen uteblir till följd av bränslebyte

(el, biobränsle, vätgas)? Hur stor del uteblir till följd

av byte till cykel? Kollektivt allternativ? Inställd resa?

Vad föranledde de antagna bränslebytena, bytena

av transportsätt, och de inställda resorna? Vem

gjorde vad? Och vad gjorde vi från kommunens sida

för att underlätta? 

5.3.5 TÄNK UTANFÖR BUDGETBOXEN

Det finns en rad exempel på åtgärder som kan vara

centrala för att minska mängden koldioxid utsläpp,

men vars effekter faller utanför Stenungsunds

koldioxidbudgets statistiska system gränser (se

kapitel 2). Här är ett axplock av sådana exempel:

Främja återbruk av konsumtionsartiklar

(påverkar konsumtions baserade utsläpp)

Återställa utdikade våtmarker (påverkar biogena

utsläpp)

Minska andelen cement i nybyggnation (påverkar

utsläpp från cement framställning)

Öka mängden egenproducerad förnybar el och

värme (påverkar utsläpp från el och värme -

produktion generellt genom att förstärka

utbudet)

I en prioritering av vilka åtgärder som kommunen

ska arbeta med är det viktigt att alltid prioritera

klimatnyttan. Det innebär att vi behöver tänka

utanför de specifika system gränser som används för

att följa upp koldioxid budgeten, eller andra

utsläppsmål. För att avgöra klimatnyttan bör vi dock

ta med oss koldioxid budgetens kumulativa

perspektiv in i prioriteringen, samt ha i åtanke

värdet av tidiga insatser.

5.3.6 SAMVERKA

Sist men inte minst är vi övertygade om att

samverkan är av helt avgörande betydelse för att

lyckas efterleva en koldioxid budget. Detta kan

tyckas självklart men kan ändå vara värt att

understryka. För att sätta fart på klimat -

omställningen behöver olika aktörer bjudas in i

gemen samma processer av alla de slag som

beskrivs ovan. 

Alla som behövs för att göra omställningen verklig

behöver få chans att tycka till om hur koldioxid -

budgeten ska användas och kommuniceras, och inte

minst om hur utsläppen ska minska i den takt som

krävs.

Rekommendation:

Bjud in näringsliv, civilsamhälle och en bredare

allmänhet till samråd om koldioxid budgeten,

dess innehåll och implikationer. 

Hitta former för samverkan över tid, så att
arbetet kan följas upp.

Initiera backcasting-processer med koldioxid -

budgeten som utgångspunkt, och bjud in olika

typer av aktörer att delta. Be om förslag på vad

som kan göras. Sträva efter att ta fram konkreta

åtgärder och åtaganden från kommunen, såväl

som från andra aktörer inom kommunen,

staden, länet etc.

5.4 Ett mål som förändras under
resans gång

Genom att kontinuerligt följa upp och uppdatera

den lokala koldioxid budgeten utifrån statistik över

lokala utsläpp kan vi hålla koll på hur väl vi efterlever

den globala utmaningen lokalt.

Den lokala koldioxid budgeten existerar dock i

spänningsfältet mellan två inbördes motstridiga

behov: Vi behöver å ena sidan kapsla in den lokala

klimat utmaningen, utan att förlamas av insikten att
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resultatet är beroende av vad andra gör. Det är

genom sådan avgränsning vi kan bli föregångare

som visar vägen för andra. Samtidigt behöver vi

förhålla oss till utmaningen globalt, för att försäkra

oss om att det vi gör lokalt är – och fortsätter att

vara – adekvat. 

Den lokala koldioxid budgeten möter behovet av

inkapsling genom att ge människor på en specifik

plats – ett land, en region, eller en kommun – en

fingervisning om hur mycket koldioxid som kan

släppas ut just där om Parisavtalets ska kunna

efterlevas. Varje sådan prognos är dock en

färskvara, inte bara på grund av vad vi själva gör,

utan också på grund av hur alla andra agerar. Över

tid kan människor på en enskild plats inte agera

som om man levde på egen planet. Den globala

klimat utmaningen – liksom klimatforskningens

förståelse av den – förändras kontinuerligt. Därför

behöver vi periodiskt uppdatera förståelsen av vår

del av den globala utmaningen och därmed av den

lokala koldioxid budgeten. Forskarna bakom den
metod som används för att beräkna VGR:s koldioxid -

budget (Tyndall Carbon Budgets) tillgodoser detta

behov av uppdatering genom att följa, utvärdera

och uppdatera de lokala koldioxid budgetarna i

samband med IPCC:s publiceringar av globala

koldioxid budgetar. IPCC:s senaste uppdateringen,

återspeglad i denna rapport, skedde i samband med

publiceringen av den vetenskapliga delen av IPCC:s

sjätte utvärderings rapport AR6 (IPCC 2021).

En tredje typ av uppdatering rör förbättrad metod

och förbättrad träffsäkerhet i dataunderlaget.

Dagens lokala koldioxid budgetar utgår i huvudsak

från territoriellt data med per capita-fördelade

utsläpp från utrikes transporter tillagda. Detta data -

underlag mappar inte alltid väl mot rådigheten hos

de offentliga organisationer som antar en lokal

koldioxid budget för sitt geografiska område. Datat

återspeglar inte heller alla utsläpp som orsakas av

aktörer inom ett område. Att förbättra metod och

data underlag för att möta rådighetsanspråk och

träffsäkerhet är å ena sidan önskvärt men också

tidskrävande. Ett av koldioxid budgetens tydligaste

budskap, å andra sidan, är att just tid är en

bristvara. Detta innebär att vi måste vara

pragmatiska och använda de metoder och det data -

underlag som finns. När bättre metoder och data -

underlag erbjuds kan dessa appliceras för att

optimera användbarheten av och träff säkerheten i

de lokala koldioxid budgetarna. Denna utveckling

fortlöper i en iterativ process mellan metod -

utvecklare och de offentliga organisationer som valt

att koldioxid budgetera. 

Att målstyra efter en lokal koldioxid budget betyder

med andra ord att anta ett adaptivt perspektiv på
klimat utmaningen. Det kräver i sin tur lyhördhet

gentemot klimat vetenskapen och att kanaler hålls

öppna mellan klimatforskning och lokal förvaltning. I

utvecklingen av Tyndall Carbon Budgets-metoden

ser vi hur system som syftar till detta växer fram.
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Bilaga 1 - Åtgärder 
Inriktningsbeslutet är avgränsat till direkta utsläpp och åtgärder inom områden där 
kommunorganisationen har rådighet. Åtgärderna kan härledas från utsläppssektorerna i 
kommunens koldioxidbudget som framhålls nedan markerat i rött.   

 

Inrikes transporter - Byta ut fossildrivna fordon till fossilfria 
I koldioxidbudgeten framgår det att 22 procent av de territoriella koldioxidutsläppen kommer 
från inrikes transporter. De utsläppskällor som kommunen har rådighet över och som orsakar 
direkta utsläpp av koldioxid i denna sektor är kommunens verksamhetsfordon. I dagsläget har 
inte kommunorganisationen bilar som går helt utan fossila drivmedel och år 2019 stod 
kommunens leasade bilar för 282 ton koldioxidekvivalenter. I diagrammen nedan framhålls 
hur kommunorganisationen förhåller sig till andra kommuner, i Västra Götaland och 
nationellt, avseende andel miljöbilar år 2020. Diagrammen är hämtade från Kolada och 
kommunen är markerad med en blå pil.  

Stenungsunds kommunorganisation jämfört med kommuner i Västra Götaland: 
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Stenungsunds kommunorganisation jämfört med Sveriges alla kommuner: 

 

Kommunen har möjlighet att minska direkta utsläpp från kommunorganisationen genom att 
byta ut fossildrivna verksamhetsfordon till fossilfria. Utsläppen från kommunorganisationens 
fordon är den största utsläppsposten som leder till direkta utsläpp och som är inom 
kommunens rådighet. Arbetet med att installera de första laddstationerna för kommunens 
egna fordon pågår.   

Arbetsmaskiner 
Enligt statistik från nationella emissionsdatabasen har utsläppen från arbetsmaskiner ökat. År 
2019 stod arbetsmaskiner för 8 748 ton utsläpp CO2e territoriella utsläpp jämfört med år 
2017 då utsläppen var 6 757 ton CO2e. I koldioxidbudgeten framgår det att 3 procent av de 
territoriella utsläppen i kommunen kan härledas till utsläpp av arbetsmaskiner. Enligt Kolada 
har utsläppen från arbetsmaskiner ökat i Stenungsunds kommun dom senaste åren när man 
ser till ton CO2e/invånare.1 Se diagram nedan. 

 
1 Jämföraren - Kolada 
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Det saknas underlag kring hur stor del av kommunorganisationens utsläpp som kan härledas 
från arbetsmaskiner, men de allra flesta drivs av fossila drivmedel. Därav finns det potential 
att minska kommunorganisationens direkta utsläpp genom att byta ut dessa till eldrivna 
maskiner. Användning av eldrivna maskiner är även positivt ur arbetsmiljösynpunkt då de 
ofta är lättare, tystare och luktfria. 

Uppvärmning - Oljepannor 
I koldioxidbudgeten framgår det att uppvärmning står för 1 procent av de territoriella 
utsläppen i kommunen. De totala utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av lokaler och 
bostäder i Sverige har minskat med 93 procent sedan 1990.2 Den kraftiga minskningen beror 
till störst del av utfasningen av oljepannor. Kommunorganisationen har oljepannor i tre 
lokaler, Ekenässkolan, Jörlandaskolan och Ucklumskolan. Dessa används endast under kalla 
perioder som ett komplement till ordinarie uppvärmning. Oljepannorna ersätts löpande i takt 
med att byggnader renoveras. Ersättningsalternativ till oljepannor är ofta värmepumpar som 
drivs på luft-, vatten- eller bergvärme. År 2019 stod användning av oljepannorna för 6 ton 
koldioxidekvivalenter i kommunorganisationen och det finns därmed potential att minska 
direkta utsläpp genom att byta ut dessa.  

 

 
2 Egen uppvärmning av bostäder och lokaler, utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se) 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 95 Dnr: KS 2022/746 
 
Kulturmiljöprogram för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram 
för Stenungsunds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett behov av att ta fram ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram för 
Stenungsunds kommun. Behovet har pekats ut i samband med arbetet med översiktsplanen 
samt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut över planeringsunderlag inom strategisk planering 
som behöver tas fram.  

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 om en prioriteringslista med planeringsunderlag 
inom strategisk planering som behöver tas fram. På denna lista är kulturmiljöprogram 
placerad på plats fyra i turordningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
 
Beslut skickas till 
clara.svensdotter@stenungsund.se 
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Clara Svensdotter Till kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare 
 
 
Framtagande av planeringsunderlag gällande kulturmiljö i 
Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram 
för Stenungsunds kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ett behov av att ta fram ett nytt kommunövergripande kulturmiljöprogram för 
Stenungsunds kommun. Behovet har pekats ut i samband med arbetet med översiktsplanen 
samt i kommunstyrelsens inriktningsbeslut över planeringsunderlag inom strategisk planering 
som behöver tas fram.  

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 om en prioriteringslista med planeringsunderlag 
inom strategisk planering som behöver tas fram. På denna lista är kulturmiljöprogram 
placerad på plats fyra i turordningen.  

Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun är i en expansiv fas och en stor mängd bostäder och verksamheter 
planeras att byggas den kommande perioden. I samband med att kommunen utvecklas och att 
nya områden exploateras är det viktigt att befintliga värden bedöms, däribland 
kulturmiljövärden. Ett nytt kulturmiljöprogram ska skapa förutsättningar för fortsatt 
utveckling av hela kommunen utan att den påverkar de kulturhistoriska miljöerna på ett 
negativt sätt. Programmet ska fungera som planerings- och beslutsunderlag genom att 
redovisa bevarandevärda kulturmiljöer samt ange riktlinjer och ställningstaganden för hur 
dessa bör hanteras i den fysiska planeringen. Det nya kulturmiljöprogrammet ska vara 
kommunövergripande med särskilt fokus på de geografiska områden som är utpekade i 
översiktsplanen som utvecklingsområden och utbyggnadsområden.  

Behovet av ett nytt kulturmiljöprogram för Stenungsunds kommun har pekats ut i samband 
med att kommunen tog fram den nu gällande översiktsplanen. Behovet kan bland annat 
utläsas i länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen. Där skriver länsstyrelsen 
bland annat att kommunen behöver tydliggöra hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska 
tillgodoses i den fysiska planeringen då flertalet av dessa värdefulla miljöer återfinns i 
områden där kommunen föreslår framtida exploatering. Det bedöms därför finnas ett behov av 
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ett nytt planeringsunderlag som redovisar värdefulla kulturmiljöer samt riktlinjer på hur dessa 
miljöer ska skyddas, bevaras och utvecklas i den fysiska planeringen och vid framtida 
exploatering. 
 
Kommunen har ett gällande kulturminnesvårdsprogram antaget 1987. Sedan det programmet 
antogs har både lagstiftning och planeringsnormer förändras och bedömningen är att det inte 
längre är tillräckligt för att fungera som planering- och beslutsunderlag.  

Kommunstyrelsen fattade den 24 maj 2021 §164 beslut om en prioriteringslista med 
planeringsunderlag inom strategisk planering som behöver tas fram. Bland dessa prioriterade 
underlag ligger ett framtida kulturmiljöprogram på plats fyra i ordningen. Det finns värden i 
att påbörja arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram i samband med att 
jordbruksmarksutredningen pågår då dessa har flera gemensamma frågeställningar. 
Förvaltningen föreslår därför att prioritera arbetet med kulturmilprogrammet innan arbetet 
med systemlösningar för trafik som ligger på plats tre i ordningen. 

Kommunen har tidigare tagit ställning och pekat ut strategier och målsättningar med arbetet 
med kulturmiljön i Stenungsunds kommun. Målsättningar och strategier kopplade till 
kulturmiljön finns bland annat i kommunens översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och 
Kulturpolitisk plan. I Kulturpolitisk plan för Stenungsund finns bland annat målsättningen att 
identitet och förankring i den egna historien ska kunna utgöra grund för förnyelse och 
utveckling. De fysiska lämningarna, föremålen och de traditioner och föreställningsvärldar de 
förmedlar måste bevaras och göras tillgängliga för dagens och morgondagens generationer.  

Utöver kommunens egna ställningstaganden och mål finns det även målsättningar och 
strategier på regional nivå rörande kulturmiljöarbetet. I Fördjupad strukturbild för kustzonen 
har Göteborgsregionens kommuner tillsammans med Uddevalla och Orust kommit överens 
om att på olika sätt arbeta för att värna kustnära kulturmiljöer. Även länsstyrelsen i Västra 
Götaland har formulerat mål kopplade till kulturmiljöarbete inom ramen för 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. Ett av målen i åtgärdsprogrammet är att kommunerna i 
länet ska ha ett aktuellt kulturmiljöprogram.  

Att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram ligger i linje med dessa målsättningar och strategier 
samt bidrar till att ovanstående mål på både kommunal och regional nivå uppfylls.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av planeringsunderlaget kommer att finansieras inom befintlig budgetram.  

Förvaltningen avser att ansöka om statligt bidrag enligt förordning (2010:1121) om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Bidraget kan ges för upp till hälften av de totala 
kostnaderna för arbetet. 
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Barnkonsekvensanalys 
Det nya kulturmiljöprogrammet ska bidra till en god bebyggd miljö där värdefulla 
kulturmiljöer ska bevaras, skyddas och utvecklas. Genom att ta fram strategier och riktlinjer 
för hur dessa kulturmiljöer ska hanteras ökar möjligheten att barn, både i dag och i framtiden 
kan få uppleva dessa miljöer och att de bevaras för framtida generationer.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör målen: 
3. Hälsa och välbefinnande 
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
11. Hållbara städer och samhällen 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-25 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
clara.svensdotter@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 100 Dnr: KS 2022/850 
 
Avtal om råvattenleverans mellan Stenungsunds kommun och 
Perstorp Oxo AB 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner avtal om råvattenleverans från kommunens reningsverk till 
Perstorp Oxo AB.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har sedan i slutet på 1950-talet en gemensam vattentäkt och vattendom 
tillsammans med Kemiföretagen i Stenungsund. En vattendom är tillstånd att ta ut vatten och 
omvandla det till dricksvatten, detta beslutas av länsstyrelsen. 
 
Flertalet av parterna som delar vattendomen har behov av utökat uttag av råvatten för att 
utveckla sin verksamhet, vilket vattendomen inte tillåter. Perstorp Oxo AB är en av parterna 
som tydligt uttryckt att de är i behov av ytterligare råvatten. Perstorp Oxo har därför arbetat 
tillsammans med kommunen med ett projekt som kopplar till att möjliggöra användande av 
utloppsvatten från kommunens Reningsverk ”strävliden” som råvatten. Detta projekt ligger i 
linje med andra projekt som bedrivs mellan kommunen och industrin kopplat till att minska 
uttaget av råvatten och öka återanvändningen av vatten som redan finns i företagens 
produktionssystem. 
 
Perstorp Oxo har i samråd med förvaltningen sökt tillstånd hos länsstyrelsen för att använda 
utloppsvatten från kommunens reningsverk in i sitt produktionssystem som alternativt 
råvatten.  
 
För att möjliggöra samarbetet har ett avtal tagits fram mellan parterna. Avtalet reglerar 
kostnaderna för utbyggnaden och möjliggörandet av användandet av vatten, vilka volymer 
kommunen förbinder sig att leverera samt vilken ersättning kommunen får för att leverera 
vatten till Perstorp Oxo AB. Avtalet föreslås löpa över 20 år. Avtalet skulle möjliggöra för 
Perstorp Oxo AB att fortsätta utvecklas inom kommunens gränser vilket bidrar till fortsatt 
utveckling av kommunen i stort. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Avtal råvattenleverans Stenungsunds kommun - Perstorp Oxo AB 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
Anders.broberg@perstorp.com 
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Camilla Svensson Till kommunfullmäktige 
Verksamhetschef 
 
 
Avtal råvattenleverans Stenungsunds kommun - Perstorp Oxo AB 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner avtal om råvattenleverans från kommunens reningsverk till 
Perstorp Oxo AB.  

 
Sammanfattning 
Kommunen har sedan i slutet på 1950-talet en gemensam vattentäkt och vattendom 
tillsammans med Kemiföretagen i Stenungsund. En vattendom är tillstånd att ta ut vatten och 
omvandla det till dricksvatten, detta beslutas av länsstyrelsen. 
 
Flertalet av parterna som delar vattendomen har behov av utökat uttag av råvatten för att 
utveckla sin verksamhet, vilket vattendomen inte tillåter. Perstorp Oxo AB är en av parterna 
som tydligt uttryckt att de är i behov av ytterligare råvatten. Perstorp Oxo har därför arbetat 
tillsammans med kommunen med ett projekt som kopplar till att möjliggöra användande av 
utloppsvatten från kommunens Reningsverk ”strävliden” som råvatten. Detta projekt ligger i 
linje med andra projekt som bedrivs mellan kommunen och industrin kopplat till att minska 
uttaget av råvatten och öka återanvändningen av vatten som redan finns i företagens 
produktionssystem. 
 
Perstorp Oxo har i samråd med förvaltningen sökt tillstånd hos länsstyrelsen för att använda 
utloppsvatten från kommunens reningsverk in i sitt produktionssystem som alternativt 
råvatten.  
 
För att möjliggöra samarbetet har ett avtal tagits fram mellan parterna. Avtalet reglerar 
kostnaderna för utbyggnaden och möjliggörandet av användandet av vatten, vilka volymer 
kommunen förbinder sig att leverera samt vilken ersättning kommunen får för att leverera 
vatten till Perstorp Oxo AB. Avtalet föreslås löpa över 20 år. Avtalet skulle möjliggöra för 
Perstorp Oxo AB att fortsätta utvecklas inom kommunens gränser vilket bidrar till fortsatt 
utveckling av kommunen i stort. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommun förbinder sig inte att ansvara för några investeringar kopplat till detta 
projekt.  

215



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/850
2022-09-27

Kommunen kommer erhålla en intäkt för sålt råvatten i form av verklig förbrukad mängd 
vatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bidrar till att säkerställa en möjlig utveckling på Perstorp Oxo AB anläggning vilket i 
sin tur bidrar till arbetstillfällen för framtida generation.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör framför allt nedanstående mål enligt Agenda 2030: 
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
Mål 11 Hållbara städer och samhällen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-27 
Avtal råvattenleverans Stenungsunds kommun - Perstorp Oxo AB 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
Anders.broberg@perstorp.com 
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Dnr: 2022/850 2022-10-14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avtal om leverans av råvatten 
 
 
 
 
 
 

STENUNGSUNDS KOMMUN 
 

och 
 

PERSTORP OXO AB 
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 1 (7) 

Detta Avtal om leverans av råvatten (”Avtalet”) har den dag som anges nedan träffats mellan: 

(1) Stenungsunds kommun, org.nr 212000-1298, med adress [adress], (”Leverantören”); och 

(2) Perstor Oxo AB, org.nr 556041-0895, med adress [adress], (”Perstorp”). 

 

Parterna under (1) och (2) benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

Bakgrund 

A. Leverantören innehar och driver Strävlidens avloppsreningsverk i Stenungsund 
(”Leverantörens Reningsverk”). 

B. Perstorp bedriver verksamhet på en fastighet nära Leverantörens Reningsverk. Perstorp 
har inom ramen för sitt miljöarbete, innefattande förbättring av processer och effektivare 
användning av naturtillgångar, identifierat och konstaterat att det går att använda s.k. 
råvatten (”Råvattnet”) från Leverantörens reningsverk som kylvatten till Perstorps 
produktion samt att detta kan addera kylvattenkapacitet för framtida kapacitetsökningar. 
En sådan användning av råvatten har flera positiva miljöaspekter. 

C. Parterna har därför kommit överens om att Råvattnet ska tillhandahållas av Leverantören 
och att Perstorp ska uppföra och bekosta de anläggningar som krävs för att leda om 
Produkten från Leverantörens Reningsverk till Perstorps anläggning 
(”Råvattenanläggningen”). 

D. Mot bakgrund av ovan har Parterna överenskommit följande villkor. 

 

1. Anslutning 

1.1 Perstorp ska ansluta sig till Leverantörens Reningsverk, vid av Parterna bestämd 
anslutningspunkt (”Anslutningspunkten”) enligt Bilaga 1. Anslutningspunkten utgör 
gränsen mellan Leverantörens Reningsverk och Råvattenanläggningen.  

2. Parterna övergripande åtaganden 

2.1 Perstorp ska utföra de åtaganden som åligger Perstorp enligt detta Avtal enligt avtalade 
krav och vid var tid gällande lagstiftning. Perstorp ansvarar för att inneha och 
vidmakthålla de tillstånd som krävs för mottagandet av Råvattnet i Anslutningspunkten 
och driften av Råvattenanläggningen. 

2.2 Leverantören ska utföra de åtaganden som åligger Leverantören enligt detta Avtal enligt 
avtalade krav och vid var tid gällande lagstiftning. Leverantören ansvarar för att inneha 
och vidmakthålla de tillstånd som krävs för leveransen av Råvatten i Anslutningspunkten 
och för driften av Leverantörens Reningsverk. 
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3. Rätt att uppföra anläggning på Leverantörens fastighet  

3.1 Leverantören äger den mark där Perstorps planerade pumpstation samt tillhörande 
anläggningar för anslutningen till Anslutningspunkten ska uppföras enligt vad som är 
markerat på Bilaga 1. Parterna har samma dag som detta avtal ingåtts också ingått 
arrendeavtal med löptid som motsvarar Avtalets avtalstid, se Bilaga 2 (”Arrendeavtalet”).  

3.2 Leverantören är införstådd med att Perstorp under genomförandet av 
Anslutningsarbetena kan ha behov av att disponera ett område som är större än det 
område Perstorp erhållit nyttjanderätt till enligt Arrendeavtalet och Leverantören ger 
härmed Perstorp rätt att på Leverantörens fastighet, utan ersättning, disponera det 
område (”Arbetsområdet”) som erfordras för utförandet av Anslutningsarbetena.  

4. Genomförande av anslutningen 

4.1 Projektering och utförande 

4.2 Parterna är överens om att arbeta utifrån överenskommen projektplan (”Projektplanen”). 
En preliminär projektplan framgår av Bilaga 3. 

4.3 Perstorp ska utföra den projektering och de arbeten som krävs för genomförandet av 
Perstorps anslutning i Anslutningspunkten så att Perstorp ska kunna mottaga Råvattnet 
(”Anslutningsarbetena”) samt den projektering och de arbeten som krävs för 
genomförande av Råvattenanläggningen i övrigt. Anslutningsarbetena ska genomföras i 
nära samarbete mellan Parterna. Leverantören ska därvid stå till Perstorps förfogande 
och ska ansvara för att erforderliga besked, godkännande och synpunkter lämnas på 
projekteringshandlingar och i anslutning till utförandet utan dröjsmål i förhållande till vad 
som framgår av Projektplanen, eller om tider inte framgår av Projektplanen, senast inom 
7 dagar från det att frågan skriftligen framställts. 

4.4 Respektive Part ansvarar för riktigheten av den information som lämnas till den andre 
parten samt för riktigheten av de handlingar som Part upprättar (eller låter upprätta) i 
anslutning till Anslutningsarbetena. Godkännanden som Leverantören lämnar är 
bindande och Perstorp ska ha rätt att förlita sig på desamma. 

4.5 De närmare tekniska kraven för anslutning i Anslutningspunkten ska specificeras och 
överenskommas mellan Parterna så snart som möjligt efter tecknandet av Avtalet.   

4.6 Leverantören ska inför och under genomförandet Anslutningsarbetena och senast de 
tider som framgår av Projektplanen bereda Perstorp tillgång till Arbetsområdet och de 
delar av Leverantörens anläggningar (ledningar m.m.) som är relevanta för utförandet av 
Anslutningsarbetena. Leverantören ansvarar även i övrigt för att fullgöra vad som åligger 
Leverantören för att Anslutningsarbetena ska kunna utföras, däribland de åtgärder som 
framgår av Projektplanen. 

4.7 Parterna ska under genomförandet hålla varandra regelbundet uppdaterade om 
arbetenas framdrift. Part ska utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten om 
Parten får kännedom om eventuella felaktigheter eller brister i handlingarna eller i 
lämnade uppgifter, förhållanden eller hinder som kan påverka genomförandet såväl 
tidsmässigt som utförandemässigt.  
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4.8 Parterna åtar sig att på begäran av den andra Parten delta vid byggmöten och eventuellt 
andra möten där för Parterna gemensamma frågor ska behandlas. 

4.9 Färdigställande och driftsättning 

Parterna ska gemensamt utarbeta ett program för driftsättning av anslutningen. Parterna 
åtar sig att vidta de åtgärder som enligt programmet åligger respektive Part. Perstorp ska 
skriftligen meddela Leverantören när Anslutningsarbetena och Perstorps övriga arbeten 
är färdigställda och driftsättningsåtgärderna ska påbörjas. 

4.10 Kostnader 

Perstorp ska svara för de kostnader som relaterar till Anslutningsarbetena och de övriga 
arbeten och installationer som krävs på Perstorps sida av Anslutningspunkten. 
Leverantören ska svara för sina egna kostnader i anslutning till Anslutningsarbetena samt 
de kostnader som relaterar till eventuella investeringar och arbeten på Leverantörens 
sida av Anslutningspunkten. 

5. Leverans  

5.1 Leverantören ska leverera Råvattnet till Perstorp och Perstorp ska mottaga Råvattnet i 
Anslutningspunkten.  

5.2 Leveranserna ska påbörjas när Anslutningsarbetena är färdigställda och driftsättning har 
genomförts med godkänt resultat. 

5.3 Volym 

5.3.1 Perstorp ska under Avtalstiden ha exklusiv rätt till all tillgänglig volym av Råvatten upp till 
2 500 000 m3 per kalenderår. Den exklusiva rätten innebär en rätt till Råvattnet framför 
Leverantören själv och andra parter, vilket bland annat innefattar att Leverantören inte 
själv får ta ut någon volym av Produkten förrän Perstorp tillhandahållits den volym som 
omfattas av den exklusiva rätten och inte heller avtala med annan köpare av Produkten 
om uttag eller anslutning placerad uppströms från Perstorps anslutning.  Vattentillgången 
under de senaste fem åren framgår av Bilaga 4. 

5.3.2 Perstorp har rätt att utse en oberoende granskningsman av i syfte att säkerställa att 
tillgängliga volymer av Produkten är dedikerade och levereras till Perstorp och inte 
erbjuds tredje part. Perstorp ska meddela Leverantören innan en sådan granskning 
genomförs. 

5.3.3 Vad som anges i punkt 5.3.1 ska inte anses innebära att Leverantören har garanterat 
leverans av någon viss minsta volym Råvatten eller att Perstorp har åtagit sig en 
skyldighet att mottaga någon viss volym Råvatten. Vid driftstörningar, orent vatten eller 
andra omständigheter som gör att Perstorp inte rimligen kan mottaga någon volym 
Råvatten eller mottagande av Råvatten riskerar skada eller störa verksamheten i 
Råvattenanläggningen, har Perstorp rätt att välja att inte mottaga någon volym råvatten, 
Perstorp ska dock meddela Leverantören skyndsamt. Om Perstorp i annat fall väljer att 
inte mottaga någon volym Råvatten ska Perstorp meddela Leverantören per omgående.  
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5.4 Mätning av volym uttaget vatten 

5.4.1 Med ”Uttaget Vatten” ska avses den volym vatten som Perstorp faktiskt använder av den 
levererade volymen Råvatten enligt vad som uppmätts vid utloppet från Perstorps 
vattenfiltreringsenhet.  

5.4.2 Perstorp ska ansvara för installation och underhåll av mätanordning vid utloppet samt för 
insamling och rapportering av mätvärden. Den av Perstorp uppmätta mängden Uttaget 
Vatten ska ligga till grund för avgiften som ska debiteras enligt punkt 6.1. Mätvärden ska 
översändas till Leverantören på månatlig basis, senast den andra vardagen varje månad. 
För det fall mätanordningen uppenbart visar fel mätvärde eller är tagen ur drift för 
reparation, kalibrering eller dylikt, ska mängden Uttaget Vatten som sker under sådan 
period beräknas eller uppskattas på annan skälig grund.  Perstorp ska i god tid innan inköp 
av mätanordningen (eller av ny anordning som ersätter befintlig) genom skriftligt 
meddelande informera Leverantören om föreslaget fabrikat och modell och bereda 
Leverantören möjlighet att komma med invändningar. För de fall Leverantören inte 
lämnat några invändningar inom 7 dagar från mottagandet av Perstorps skriftliga 
meddelande ska Leverantören anses ha godkänt den föreslagna mätanordningen. 
Perstorp ska meddela Leverantören när installationen av mätanordningen ska ske och 
inhämta Leverantörens skriftliga godkännande av installationen. Leverantören har rätt att 
närvara vid Perstorps kontroller och också rätt att utse en oberoende granskningsman i 
syfte att inspektera mätanordningen och eventuell dokumentation kring drift och 
underhåll av densamma. 

5.5 Råvattenkvalitet m.m. 

Leverantören garanterar inte att Råvattnet som levereras i Anslutningspunkten håller 
någon viss kvalitet men är införstådd med att Perstorp förväntar sig att Råvattnets 
kvalitet vid leveransen i Anslutningspunkten uppfyller krav enligt gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter samt villkor i de tillstånd som gäller för Leverantörens 
verksamhet.  

5.6 Utsläpp av orenat vatten och avbrott 

Leverantören ska i enlighet med de larm- och informationsrutiner som parterna ska 
överenskomma enligt punkt 5.8 meddela Perstorp om Leverantören släpper ut orenat 
vatten från reningsverket (på grund av kapacitetsbrist eller av annan anledning) eller om 
tillgängligheten avseende Råvattnet avbryts.  

5.7 Förändringar i kvalitet och volym 

5.7.1 Leverantören ska utan oskäligt dröjsmål informera Perstorp om processförändringar som 
kan påverka vattenkvaliteten eller andra förändringar på vattenleveransen exempelvis 
volym, tryck eller temperatur.  

5.7.2 Parterna ska i övrigt utan oskäligt dröjsmål att informera varandra om förhållanden eller 
förändrade omständigheter som Part bedömer kan komma att väsentligt påverka 
omfattningen av leveransen eller mottagandet av Råvatten i Anslutningspunkten.  
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5.8 Larm- och informationsrutiner 

Parterna ska i anslutning till tecknandet av Avtalet överenskomma om de rutiner som ska 
gälla för larmmeddelande och andra meddelanden. 

6. Pris och betalning 

6.1 Perstorp ska betala ett pris om 1 krona per kubikmeter Uttaget Vatten.  
Priset ska justeras årligen med förändringen av (konsumentprisindex (KPI)). Basmånad ska 
vara November 2022. 

6.2 Fakturering ska ske månadsvis i efterskott med förfallodatum trettio (30) dagar efter 
fakturadatum. 

6.3 Vid dröjsmål med betalning ska ränta utgå enligt räntelagen. 

7. Kontaktpersoner, regelbunden uppföljning 

7.1 Parterna ska utse kontaktpersoner som ska vara behöriga att företräda respektive Part i 
frågor som uppkommer i anslutning till detta Avtal. Vid ingåendet av detta Avtal har 
följande personer utsetts till kontaktpersoner: 

Leverantören: xxx 

Perstorp: xxx 

Vid byte av kontaktpersoner ska den andra Parten skriftligen informeras. 

7.2 Parternas organisation under genomförandet enligt punkt 4 framgår av Bilaga 5.  

7.3 Företrädare från Parterna ska träffas minst en gång om året för att följa upp detta Avtal. 
Mötet ska bland annat innehålla en avstämning av levererade volymer från förevarande 
period och planering inför nästkommande period.  

8. Avtalstid och uppsägning 

8.1 Detta Avtal ska träda ikraft vid undertecknandet och ska därefter gälla i en 
sammanhängande period om tjugo (20) år (”Avtalstiden”). Sägs detta Avtal ej upp av 
endera Parten senast fem (5) år före Avtalstidens utgång förlängs Avtalstiden i perioder 
om fem (5) år med samma uppsägningstid. 

8.2 Båda Parter har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande 

(a) om den andre parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal 
och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande; eller 

(b) om den andre parten ansöker om eller försätts i konkurs, upptar 
ackordsförhandling, ansöker om eller försätts i likvidation, ansöker om 
företagsrekonstruktion eller i övrigt kan antas ha kommit obestånd. 
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8.3 Oaktat vad som anges i punkt 8.1 och 8.2 ska Perstorp ha rätt att oavsett anledning när 
som helst säga upp detta Avtal till upphörande med ett (1) års uppsägningstid. Vad som 
anges i punkt 9 ska gälla vid upphörandet och dessutom ska Perstorp ersätta 
Leverantören de direkta kostnader Leverantören orsakas till följd av uppsägning enligt 
denna punkt. 

9. Åtgärder vid avtalets upphörande 

9.1 Vid Avtalstidens utgång eller vid detta Avtals förtida upphörande i övrigt ska Perstorp 
ansvara för att nedmontera anslutningen, ta bort de anläggningsdelar som hör till 
Perstorps anslutning och i den utsträckning det kan anses rimligt återställa det utrymme 
som tagits i anspråk för anslutningen och i övrigt vidta de återställningsåtgärder som 
krävs av Perstorp enligt eventuella tillstånd, myndighetsbeslut eller tvingande lagstiftning. 

10. Ändringar och tillägg 

10.1 Villkoren i detta Avtal har överenskommits mot bakgrund av nu kända förhållanden och 
tillämplig lagstiftning. Parterna är medvetna om att ändrade förhållanden kan kräva 
ändringar i eller tillägg till detta Avtal. Sådana ändringar kan aktualiseras om det sker 
ändringar i lag, förordning, föreskrifter eller beslut av myndigheter som medför behov av 
oförutsedda och inte oväsentliga investeringar för Part för att kunna fullgöra skyldigheter 
enligt detta Avtal eller om Perstorp till följd av nya omständigheter får ändrade behov 
som innebär andra krav på leveransen än vad som föreskrivs i detta Avtal. Part ska utan 
oskäligt dröjsmål från det att det ändrade förhållandet blivit känt skriftligen meddela den 
andre parten och påkalla ändring av berörda avtalsvillkor. Parterna ska i sådant fall i god 
anda verka  för att överenskomma om lämplig justering av detta Avtal.  

10.2 Eventuella ändringar i eller tillägg till detta Avtal ska göras skriftligen och undertecknas av 
Parterna för att bli gällande. 

11. Villkor 

Detta Avtal är för sitt bestånd villkorat av: 

(a) att Perstorps styrelse fattar ett positivt investeringsbeslut för 
Råvattenanläggningen; 

(b) att ändringsansökan av Perstorps vattentillstånd beviljas; samt  

(c) att Perstorp erhåller bygglov för Råvattenanläggningen. 
 

(d) Att kommunfullmäktige beslutar om att teckna innevarande avtal 

För det fall ovan villkor inte har uppfyllts senast den xxx förfaller detta Avtal den dagen, 
såvida inte Parterna dessförinnan skriftligen överenskommit att förlänga tiden för när 
villkoren senast ska vara uppfyllda. Parterna har ingen rätt till ersättning från den andre 
Parten om detta Avtal förfaller enligt ovan.  
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12. Överlåtelse av avtalet 

Perstorp har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan 
juridisk person inom Perstorpkoncernen. Leverantören har rätt att överlåta sina 
rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till juridisk person som Leverantören i 
framtiden kan ge i uppdrag att vara huvudman för och/eller ansvarig för driften av 
Leverantörens Reningsverk. För de fall överlåtelse sker enligt vad som anges ovan, ska 
den överlåtande Parten omgående meddela den andra parten. All annan överlåtelse 
kräver för sin giltighet den andra Partens skriftliga medgivande. 

13. Tillämplig lag och tvistelösning 

13.1 Svensk rätt ska gälla för detta Avtal.  

13.2 Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras vid allmän domstol. 

_____________________________ 

Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 

Plats:     Plats: 

Datum:     Datum: 

STENUNGSUND KOMMUN   PERSTORP OXO AB 

 

____________________________  _________________________ 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 101 Dnr: KS 2022/821 
 
Slamtaxa 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta slamtaxa. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt avtal för slamtömning av enskilda avlopp i kommunen börjar gälla den 1 januari 
2023. Detta innebär att priserna i slamtaxan måste uppdateras för att stämma överens med 
priserna från leverantören. I det nya avtalet tillkommer nya tjänster som också måste införas i 
taxan. Dessa tjänster grundar sig i kommunens ansvar enligt miljöbalken eller i efterfrågan 
från kommunens invånare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Slamtaxa 2023 
Tidigare Slamtaxa 2019 
 
Beslut skickas till 
Nicklas.jonssonrapp@stenungsund.se 
Michael.koohler@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/821
2022-09-29

 
Nicklas Jonsson Rapp Till kommunfullmäktige 
Miljöingenjör 
 
 
Slamtaxa  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta slamtaxa. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt avtal för slamtömning av enskilda avlopp i kommunen börjar gälla den 1 januari 
2023. Detta innebär att priserna i slamtaxan måste uppdateras för att stämma överens med 
priserna från leverantören. I det nya avtalet tillkommer nya tjänster som också måste införas i 
taxan. Dessa tjänster grundar sig i kommunens ansvar enligt miljöbalken eller i efterfrågan 
från kommunens invånare. 
 
Beskrivning av ärendet 
Nuvarande avtal för slamtömning i kommunen upphör att gälla den 31 december 2022. En ny 
upphandling har därför genomförts och ett nytt avtal börjar gälla den 1 januari 2023. I det nya 
avtalet tillkommer nya priser och nya tjänster. De nya tjänsterna har dels grund i kommunens 
ansvar för transport och behandling av avfall enligt Miljöbalk 15 kap. 20§, dels grund i 
kommuninvånarnas efterfrågan. 
 
Nya tjänster: 

• Tömning avloppsanläggning 9–10 kubikmeter. 
Ingår i kommunala ansvaret för avfall. 

• Tömning av fettavskiljare. 
Fett från fettavskiljare ingår i det kommunala ansvaret för avfall. 

• Tömning av fördelningsbrunn (eller andra delar av anläggningen). 
Ibland behöver fördelningsbrunnen (eller andra delar) till avloppsanläggningen 
tömmas. Detta är en efterfrågad tjänst. 

• Tilläggsavgift vid dubbelbemanning.  
I enskilda fall kan det finnas försvårande omständigheter vid tömning som gör att det 
krävs extra bemanning. Måste godkännas av kommunen i varje enskilt fall. 

• Slangintervall. 
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Tidigare har slanglängd debiterats per meter. I det nya avtalet utgår debitering per 5-
metersintervall. Detta för att undvika osäkerhet och oenighet om enskilda meter. 
Längsta slanglängd som debiteras höjs från 40 till 50 meter. 

• Tidsangivelse för tömning. 
Man får ett intervall på två timmar inom vilket slambilen kommer vara där. Detta en 
väldigt efterfrågad tjänst då många vill kunna vara med eller förbereda inför tömning. 

• Avdrag för samtömning av fler anläggningar på samma fastighet. 
För att minska transporter kan man få ett avdrag på priset om flera anläggningar på 
samma fastighet töms samtidigt. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Den nya taxan medför en höjning av priset för de flesta tjänsterna. Detta för att täcka 
kostnaderna till leverantören. För ordinarie tömningar höjs priset med 20 procent.  
Exempel: Kostnaden för tömning av en anläggning med storleken 0–2 kubikmeter ökar från 
dagens 1265 kr till 1518 kr.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Slamtaxan väntas inte medföra några konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunens ansvar för tömning av enskilda avlopp regleras i 15 kap. 20§ Miljöbalken. 
Kommunen får enligt 27 kap. 4–6§ Miljöbalken ta ut avgifter för insamling, transport och 
behandling av avfall. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6 om rent vatten och sanitet för alla, och mål 15 om ekosystem och 
biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-29 
Slamtaxa 2023 
Tidigare Slamtaxa 2019 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Beslut skickas till 
Nicklas.jonssonrapp@stenungsund.se 
Michael.koohler@stenungsund.se 
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1 Inledning  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgifterna avser hantering av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken avseende 
avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar. 

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i miljöbalken, 
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i 
lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun. 
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2 Avgifter för slam  
Samtliga avgifter är inklusive moms.  

2.1 Slamsugning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk 
Tabell 1 Avgifter för slamsugning av slamavskiljare för WC- och/eller BDT-vatten, sluten 
tank eller minireningsverk enligt turlista (schema), slanglängd upp till 15 meter ingår i 
avgiften: 

 Avgift vid ordinarie, 
schemalagd tömning 

per tömning 

0 – 2 kbm: 1 518 kr 

2,1 – 3 kbm 1 752 kr 

3,1 – 4 kbm: 2 048 kr 

4,1 – 5 kbm: 2 344 kr 

5,1 – 6 kbm: 2 838 kr 

6,1 – 7 kbm 3 334 kr 

7,1 – 8 kbm 3 829 kr 

8,1 – 9 kbm: 4 324 kr 

9,1 – 10 kbm 4 819 kr 

 
Tabell 2 Tilläggsavgift om slanglängden överstiger 15 meter, ordinarie avgift enligt Tabell 1 tillkommer: 

 Avgift  
per 5 meter och tömning 

Slanglängd, per påbörjad 5 meters intervall överstigande 15 meter 250 kr 

* Maximalt tillägg är 1 750 kr, vid slangdragning över 50 meter. 

 
Tabell 3 Tilläggsavgift vid beställning av budad tömning, ordinarie avgift enligt Tabell 1 tillkommer: 

 Avgift 
Per tömning 

Arbete som utförs inom 5 arbetsdagar 1 050 kr 

Arbete som utförs inom 2 arbetsdagar 1 160 kr 

Akuttömning inom 24 timmar 3 740 kr 
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2.2 Avgifter för tömning av fettavskiljare 
Tabell 4 Avgifter för tömning av fettavskiljare: 

 Avgift 
Per tömning 

Tömning av fettavskiljare 3 320 kr 

 

2.3 Avgifter för tömning av fosforfälla 
När tömning sker med sugbil ingår upp till 15 meter slanglängd i avgiften. Vid längre 
slanglängd tillkommer avgift enligt Tabell 2. 
Tabell 5 Avgifter för tömning av fosforfälla: 

 Avgift 
Per tömning 

Tömning av fosforsfälla 4 270 kr 

 

2.4 Övriga avgifter 
  
Tabell 6 Tilläggsavgifter när normal tömning inte kan ske, ordinarie avgift enligt Tabell 1 tillkommer: 

Tjänst Avgift 

Bomkörning, per tillfälle 911 kr 

Tidsbestämd tömning  
Tilläggsavgift för ett bestämt 2-timmarsintervall inom vilket tömning 
kommer utföras. Ordinarie avgift för schemalagd tömning eller budad 
tömning tillkommer. Per tillfälle 

1 050 kr 

Tilläggsavgift för tömning av fördelningsbrunn eller andra delar av 
anläggningen. Sker i samband med ordinarie eller budat tömning. 1 050 kr 

Avdrag vid samtömning  
Tömning av flera anläggningar på samma fastighet vid samma tillfälle. -313 kr 

Tilläggsavgift för dubbelbemanning vid svåra arbetsmoment 1 050 kr 
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3 Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  
3.1 Definitioner 
Budad tömning Beställning vid varje enskild tömning och avgift betalas per tömning. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis tank för slam. 

I övrigt gäller samma definitioner som i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds 
kommun. 

3.2 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska beställa tjänster för hantering av det 
avfall som uppstår på fastigheten och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken. Avgift gällande avfall ska erläggas till Stenungsunds kommun.  

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 
av att anläggningen inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller på 
annat sätt inte kunnat hämtas på normalt sätt, enligt föreskrifter och kommunens 
anvisningar. 

Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Stenungsunds kommun, 
kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress. 

3.3 Tjänster 
Med schemalagd tömning avses beställd tömning som utförs under period på året som 
entreprenören och kommunen bestämt för aktuellt område. Entreprenören har rätt att 
utföra tömning den vecka och veckodag som entreprenören bestämmer.  
Obligatorisk tömning utförs på fastighetsinnehavarens bekostnad och sker när 
abonnemang med schemalagd tömning saknas och ingen tömning har beställts under 
den senaste 12- respektive 24 månaders perioden, beroende på föreskrivet 
tömningsintervall enligt kommunens avfallsföreskrifter, eller enligt beslut av Tekniska 
myndighetsnämnden. 

3.4 Speciella tjänster och undantag  
För tömning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där 
förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunens Avfallsenhet 
besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de 
grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.  

3.5 Indexreglering 
Avgifterna för slam får regleras baserat på Statistiska centralbyråns Avfallsindex A12:3 
MD. Basindex är indexnivån i juni, det år då senaste beslutet om avgifter fattades. 
varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år 
Indexnivån jämförs med indextalet för juni månad innevarande år, för beräkning av nya 
avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  
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Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsenhet. 

När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras 
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, 
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.  
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Inledning 

 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffandet av avfall som utförs 

genom kommunens försorg. 

 

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i miljöbalken, 

avfallsförordningen, andra förordningar utförande med stöd av miljöbalken samt i 

Stenungsunds Kommuns lokala avfallsföreskrifter i renhållningsordningen. 
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Avgifter 

 

Priser för slamsugning.(Alla priser är inkl, moms) 

Slanglängder upp till 15 meter ingår i avgiften. 

 

Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk 

enligt turlista (schema): 

 Avgift 

Per tömning 

0-2 kbm: 1 265 kr 

2,1 – 3 kbm 1 460 kr 

3,1 – 4 kbm: 1 707 kr 

4,1 – 5 kbm: 1 953 kr 

5,1 – 6 kbm: 2 365 kr 

6,1 – 7 kbm 2 778 kr 

7,1 – 8 kbm 3 191 kr 

8,1 – 9 kbm: 3 603 kr 

 

Avgifter om slanglängden överstiger 15 meter: 

 Avgift  

Per meter och tömning 

Kostnad per slangmeter 45 kr 

* Maximalt tillägg är 840 kr, vid slangdragning 35 meter. 

 

Tilläggsavgift vid beställning av extra tömning: 

 Avgift 

Per tömning 

Arbete som utförs inom 5 arbetsdagar 296 kr 

Arbete som utförs inom 2 arbetsdagar 836 kr 

Akuttömning inom 24 timmar 3 735 kr 

 

Avgifter för tömning av fosforfälla: 

 Avgift 

Per tömning    

Tömning av filter från fosforsfälla 4 309 kr 

 

Övriga avgifter: 
För tjänster som finns reglerat i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella 

avfallet. Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid. 

 Avgift 

Timpris för transporter på reningsverk 1 630 kr 

Kostnad för Bomkörning kr/tillfälle 575 kr 
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Allmänna bestämmelser 
 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastigetsägare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell slamtömning. 

Avgift ska erläggas till Stenungsunds kommun. 

 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att 

hämtstället inte varit tillgängligt, inte använts eller på annat sätt inte kunnat hämtas enligt 

angivna direktiv. 

 

Avgiftesskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till kommunen eller dess 

entreprenör, exempelvis vid ägarbyten. 

 

Indexreglering 

Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på Statistiska centralbyråns Avfallsindex A12:3 

MD. Basindex är indexnivån i januari 2015. Indexnivån avläses 1 juni för beräkning av nya 

avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år. Avgifterna får justeras årligen. 

Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Nya avgifter fastställs 

av Avfallsenheten. 

 

När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras på 

samma sätt. Om olika avgifter justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, ska taxan 

beslutas av kommunfullmäktige. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 78 Dnr: KS 2020/578 
 
Kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner med komplettering och revidering i enlighet med Orust kommuns förslag 
och arbetsgruppens justeringar. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram en gemensam policy för hantering av enskilda avlopp tillsammans 
med grannkommunerna, samt att undersöka möjligheten att söka medfinansiering för arbetet. 
Gemensamt ansökte Stenungsund, Tjörn och Orust om bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) för kommungemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer och rutiner, vilket beviljades 
bidrag i mars 2021.  
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp samt rutiner. Målet är ökad 
samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade möjligheter att 
förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Förvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslag till policydokument och riktlinjer. Synpunkter och stöd har hämtats in 
från berörda chefer, och en politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig 
under projektets gång. Policy och riktlinjer har skickats på remiss till referensgruppen och till 
berörda enheter inom förvaltningen.   
 
Både policyn och riktlinjerna är styrdokument som behöver antas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 
Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner  
Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer 
Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden 
Beslut om uppdrag om policy för enskilda avlopp, 2020-06-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att policyn ska kompletteras och revideras i enlighet med Orust 
kommuns förslag med arbetsgruppens justeringar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
samt enligt Olof Lundbergs (S) förslag om komplettering samt revideringar i policyn. 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 
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Riktlinjer för små avlopp 
  
För Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner 
Gulmarkerad text visar ändringar gjorda efter allmänna utskottets 
sammanträde 2022-08-30. 

 

Dokumenttyp 
Regler 

Antagen av 
Kommunstyrelsen 

Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 
 
KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx) 

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 
 
20xx-xx-xx - Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig i 
förvaltningen  

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 
 
KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx) 

Gäller för målgruppen 
 

Kontakt om styrdokumentet 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för 
att skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

• handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

• ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

• möjliggöra effektivare handläggning, 
• underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 
pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

• fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

• prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

• tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större 
sammanhang har en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, 
sjöar och vattendrag. Lokalt kan det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall 
har en kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. 
Havsområdena i STO är tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena 
har måttlig eller otillfredsställande ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutiner för STO-kommunerna förväntas 
leda till en likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer 
effektiv handläggning med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner 
väntas även leda till en effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga 
avloppsanläggningar. Det kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd 
samlad information, till såväl fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad 
kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas 
öka deras vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka 
kommunens åtgärdsarbete i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system 
för digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena 
fosfor och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 
2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder 
respektive kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna 
bedriver dock myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken 
avloppsanläggning som ska väljas eller vilken placering som är lämplig för anläggningen. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera om bland annat områdesskydd, 
godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden samt uppgifter om 
entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information och 
hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara 
saklig och opartisk.  

Tillämpning vid tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och 
rening men också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. 
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Som ett första steg i tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella 
kommunen. Efter beslut om vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala 
tillsynsmyndigheten göra en arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad 
information som finns om respektive fastighet. Om information saknas eller om det finns 
andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs 
frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. Fastighetsägarnas enkätsvar 
bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- och 
avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning 
görs en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande 
lagstiftning eller ej. Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp 
behöver åtgärdas eller ersättas. Det kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats 
för att göra en bedömning av avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad 
verksamhetsutövaren, som enligt lag ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som 
det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera 
nationella miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en 
minskad belastning av närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. 
En förbättrad status i våra vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare 
och för pågående/framtida vattenbruk, så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och 
försämrad syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare 
övergödning då fosfor som tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria 
förhållanden. En minskning av övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar 
sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och 
resulterar i en god resurshushållning. Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna 
säkra tillgången till dricksvatten men också för att bidra till en god livsmiljö för djur och växter 
i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens 
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att 
minst 1 065 små avlopp ska ha åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och 
hälsonyttan är som störst. Effekten från tillämpning av gemensam policyn samt riktlinjer 
bedöms leda till att de små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan 
på hälsa och miljö, i enlighet med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd 
tillsyn. Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för 
människors hälsa och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller 
utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen 
kontrolleras. Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller 
om anläggningen har direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning 
eller slamavskiljning följt av stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny 
avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning som resulterar i en väsentlig 
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förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. När en ansökan/anmälan 
inkommer sker en prövning för att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. 
I prövningen ingår att bedöma den enskilda platsens förutsättningar i förhållande till 
reningsgraden hos den tekniska lösningen, avloppsanläggningen. Bedömningen görs av 
funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss plats. Även risk för översvämning, 
stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga 
hur stor påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma 
tekniska lösning och reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation 
och ett högt exploateringstryck kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande 
ämnen sammantaget innebära en negativ påverkan på ett känsligt vattenområde på ett 
sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och 
syreförbrukande ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning 
belastad med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende 
miljöskydd behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
• minst 90 % reduktion av totalfosfor 
• minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD 
• minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan 
inte räknas anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en 
anläggning som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan 
uppnås. Den ökade kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel 
alternativ ett tätare bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-
området förhållandevis stora problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden 
jämfört med Sverige som helhet. Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå 
jämfört med en som klarar normal skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög 
skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet med tidigare beslut om hög skyddsnivå för 
avloppsrening. 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. 
Robusthet, resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster.  
 
Avvikelser från hög skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör 
detta. Avsteg från hög skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. 
Exempel på lösningar som inte klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är: 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte 
kväve men har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, 
har fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå 
recipient. En förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller 
grundvatten. I STO-området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är 
geologiskt möjligt att anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  
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4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög 
skyddsnivå, 

 
5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve 

och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den 
renande effekten andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de 
gynnar den biologiska mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För 
att det ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska reduktionen av fosfor uppnå 
minst 70%, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska 
fånga upp näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps 
ut från avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att den 
enskilda avloppsanläggningen, det vill säga avloppslösning exklusive damm, ska klara hög 
skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som 
kan förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid 
kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt vis, för att skydda människor och djurs 
hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas 
extra höga reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt 
tillhörande policy kallad särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen 
och/eller utsläpp av smittämnen minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att 
begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även innebära att en avloppsanläggning som 
klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd behöver utrustas med ett 
ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som 
exempelvis Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom 
förekomst av ålgräsängar, musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande 
vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden visar kända områden som kan vara 
särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-
området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs 
inte utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare 
att ta hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt 
transportsträcka och uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig 
vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen 
utformas på olika sätt enligt följande:  
• Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och 
djurliv för framtida generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har 
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problem med övergödning, men inte alla. Det finns inte någon automatik mellan att ett 
område är skyddat som Natura 2000 och att krav på särskild skyddsnivå ska ställas. De 
övergödningskänsliga Natura 2000-områdena bör ha särskild skyddsnivå, jämför bilagan 
Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-områden visas med bilagan 
Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. Känsligheten för övergödning 
innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och kväverening behöver ställas 
och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet.  
 

• Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra 
områdesskydd, vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I 
dessa fall bör bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från 
bevarandeplanen för Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot 
kan det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot 
naturreservatsföreskrifterna alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt 
eller delvis för friluftsliv eller som besöksmål.  

 
• Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att 

ett vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. 
Det är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av 
STO-områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka 
riktvärden för halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom 
nedbrytningen av organiskt material kräver syre. Den största källan till organiskt material 
från avloppsvatten är inte det BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande 
organismer som är ett resultat av övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög 
skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd.  

 
• Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör 
inte fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde 
till det fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning 
med WC anslutet ersätts med en ny.  

 
• Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende 
miljöskydd bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
• Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg 

vattenomsättning och är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

• extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
• vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
• torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen 
ligger tätt, tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och 
vattentäkter. Även vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I 
vattenskyddsområden gäller i första hand föreskrifterna för respektive skyddsområde vid 
bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas på avloppsanläggningar i området. 
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Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening av avloppsvatten 
avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt utsläpp till 
vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av avloppslösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande 
ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. 
Detta då det bedöms som den avloppslösningen med WC-anslutning med minst 
miljöpåverkan. I särskilt känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till 
kommunalt avlopp speciellt att föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt 
vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten 
undersökas att ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. 
Detta då en gemensam avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med 
en jämnare belastning och en mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en 
gemensam avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
 

Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade 
avloppen, vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd 
som miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör 
avloppsanläggningar utan lokalt utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid 
nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och ett 
för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar 
lösning beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare 
funnits en avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp 
bedömas som en godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Tekniska lösningar för små avlopp 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas 
generellt upp i tre grupper:  

• markbaserad rening,  
• reningsverk,  
• sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare 
till marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara 
robusta och kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som 
är sällsynt i STO-området men vanligare i andra delar av landet, kan infiltrationsanläggningar 
användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig 
rening innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
 
I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga 
eller där avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. 
En mer grundlig beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i 
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Naturvårdsverkets faktablad 8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 
(infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 (markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden 
tätas med plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att 
se till att bädden ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten 
från syreförbrukande ämnen (BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. 
Det krävs därför ytterligare fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har 
utformats för att ha likvärdig funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara 
mindre robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal, egenkontroll och ett 
utökat eget ansvar för underhåll. Oftast kräver minireningsverk el och tekniken som används 
för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det vill säga 
sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk som 
endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som 
bäst med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma 
anläggningar där det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs 
generellt en efterföljande rening, en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte 
klarar av reduktionskraven för mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk 
men där utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där 
vattenväxter används. Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som 
hjälper till att reducera BOD och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp 
och inte heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt 
att tankens storlek anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt 
lämplig i tätbebyggda områden där det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till 
vattentäkterna eller i områden som är särskilt känsliga för tillskott av näringsämnen, områden 
med särskild skyddsnivå. För att minska slamtömningsbehovet bör endast snålspolande 
toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att 
ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid anläggande av sluten tank bör de anslutna 
toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, 
klumpa ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att 
mängden slam ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till 
exempel efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska 
ledas genom fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde 
och kan behöva ledas genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att 
människor och djur inte ska komma i kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan 
utsläpp.   
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Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve 
genom att omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i 
omvandlingen till kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar 
hög skyddsnivå avseende kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är 
en viktig del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i 
dammen till kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen 
såsom virus och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings 
lämplighet är utsläppspunkten för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger 
en bättre avskiljning av smittämnen och mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  
Utifrån typ av avloppsanläggning och utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten 
behöva otillgängliggöras, genom en diffus utsläppspunkt, så att människor och djur inte 
kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds 
bort i ett dike eller liknande. Blir vattnet stillastående finns det risk för att människor och djur 
exponeras för eventuella smittämnen som kan finnas kvar i avloppsvattnet. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med 
punktutsläpp kan ske på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus 
utsläppspunkt, till exempel i en singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket 
fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att 
minska effekterna av eventuell ojämn belastning och störningar. Det finns även 
prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler eller UV-ljus. 
 
I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, 
dikets utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är 
avgörande då belastning och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för 
att näringsämnen ska kunna omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad 
och upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter 
växtligheten för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande 
för den mängd vatten som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även 
en viss avdunstning till luften. Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte 
kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus 
som sedan täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts 
igen. Avledning och behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och 
genom biologiska processer och fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från 
biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra skydd för människor och djur som kan exponerar 
först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder 
bland annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, 
varierande volym avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En 
robust avloppsanläggning har inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att 
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kontrollera.  En robust anläggning kan användas av en bred användargrupp och kräver inte 
yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring 
höjningen av havsnivån, Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden. I hotade områden är det viktigt att tänka på att en 
avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas därför av stigande nivåer 
tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar 
för WC-avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad 
standard, SS EN 12566. Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. 
Produkten är då testad på ett standardiserat vis och ska vara försedd med en 
prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-märkningen visar att en produkt har testats och 
prestandadeklarationen redovisar testresultaten. Reduktionen av BOD är en obligatorisk 
parameter i testet medan reduktion av fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av 
tillräcklig kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 
12566 ska vara provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska 
förhållanden. Testerna ska vara av samma omfattning och kvalitet som den europeiska 
standarden. Exempel på produkter är vissa typer av minireningsverk som inte omfattas av 
standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade retrofitkits, det vill säga 
anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett minireningsverk. 
 
Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som 
är utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden 
kunna visa hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara 
genom en forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om 
det förs ett teoretiskt resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga 
källor som styrker resonemanget.  
 
För den typ av damm som avses i punkt 5, under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd, kan en beräkning behöva utföras för att säkerställa att anslutet 
avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av den 
fångade näringen. 
 

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar 
så som torr- och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med 
dessa kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till 
odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och 
förbrukat material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga 
fraktioner från avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
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Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället 
omhänderta avfallet själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan 
utföras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet 
eller en väsentligt ökad risk för människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen 
till åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, 
förbrukat material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier 
är att det finns möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  
Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det 
vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och 
behöver därför behandlas för att minimera smittrisken. Vanligtvis innebär behandling 
kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller 
bestämmelser, dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för 
tömning av avfallet, dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. 
Leverantörer av till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än 
avfallsföreskrifterna och det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta 
som behövs. Tillståndsvillkor ska därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas 
minst med det intervall som anges i föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens 
anvisning. Det bör också framgå att kommunen kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens 
utformning och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta 
med extra åtgärder, exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. 
Likaså ska det framgå att anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas 
tillgänglig för slamsugning.  
 

Åtgärder som inte kräver tillstånd eller anmälan  
Små avloppsanläggningar behöver skötas och kontrolleras regelbundet. Genom att 
underhålla avloppsanläggningen kan livslängden förlängas, reningsgrad förbättras och 
kostnader för större oplanerade åtgärder undvikas.  
 
I normalfallet krävs det en anmälan för åtgärder som kan innebära en väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning, även om syftet är att förbättra anläggningen, 
till exempel att gräva om en markbädd eller lägga nya infiltrationsrör i en 
infiltrationsanläggning. Vid ändring av reningsteknik eller lokalisering av en 
avloppsanläggning krävs det en ansökan.  
  
Om avloppsanläggningen behöver åtgärdas är det i vissa fall möjligt att utan ansökan eller 
anmälan, på samma plats, återställa anläggningen till den funktion, standard och utformning 
som det befintliga avloppstillståndet avser även om den befintliga avloppsanläggningen inte 
når upp till normal skyddsnivå. 
 
Ändringar som inte kräver ansökan eller anmälan är till exempel: 

• byte av slamavskiljare eller sluten tank med samma utformning och placering, 
• byte av T-rör, 
• installation av luftningsrör, 
• montering av nivålarm.  
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Kommunen bör kontaktas för rådgivning innan åtgärder vidtas. Mer information finns på 
respektive kommuns hemsida.  
 

Förvalta riktlinjerna 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i 
tillämplig lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

__________________________________________________________________________
______ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Policyns syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att 
skydda människors hälsa och miljön.  
 
Målet med policyn är att 

• handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

• ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

• möjliggöra effektivare handläggning, 
• underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 
Policyn reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 
 

 
 
Detta regleras inte av policyn 
Policyn berör inte 

• fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

• prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

• tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 

Bakgrund 
Utsläpp av växtnäringsämnen från bland annat små avlopp kan leda till övergödning av våra 
hav, sjöar och vattendrag. Övergödningen leder till en minskad biologisk mångfald, försämrad 
vattenkvalitet och syrebrist. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga algblomningar som 
leder till syrebrist. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten 
och dricksvattenbrunnar. Det kan även bidra till att smittämnen sprids till närliggande hav, 
sjöar och vattendrag där både människor och djur vistas.  
I STO-området, Stenungsund, Tjörn, Orust, finns flera recipienter, det vill säga vattendrag, 
sjöar och hav, som avloppsvatten leds till. Det finns även recipienter, havsområden, som 
delas av samtliga STO-kommuner. Arbetet med tillsyn och prövning av små 
avloppsanläggningar tar mycket tid och resurser i anspråk.  
Samverkan mellan STO-kommunerna samt framtagandet av en gemensam policy, 
gemensamma riktlinjer och rutiner ger ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning och en 
mer effektiv handläggning. Viss samverkan har även skett med Uddevalla och Kungälvs 
kommuner då dessa delar fjordsystem med STO-kommunerna. 

 
Allmänt om STO-området 
STO-kommunerna delar fjordsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet. Delar av 
fjordområdet är ett av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med 
sammanhängande ålgräsängar och äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är 
särskilt känsligt för effekterna av övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. Flera av 
områdets vattendrag som mynnar ut i havet är idag övergödda. Länsstyrelsen har pekat ut 
fjordarna som ett näringsbelastat område med hög känslighet och måttlig ekologisk status. 
Samtliga STO-kommuner har en växande befolkning på grund av ökad inflyttning. Det finns 
många små avlopp och de har tillsammans en negativ påverkan på vattnens status. Stora 
delar av STO:s kustvattenområden ingår i EU:s Natura 2000-nätverk och utgörs även av 
naturreservat eller naturvårdsområden där övergödning är en faktor som innebär negativ 
påverkan på de värden som områdesskydden ska värna. 
 
Stenungsund 
I Stenungsund finns det cirka 3 200 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll, 5–25 personekvivalenter, pe. Det finns i kommunen 21 anläggningar dimensionerade 
för 26–1 999 pe, varav tre är kommunala avloppsreningsverk. De kommunala vatten- och 
avloppsledningsnäten täcker stora delar av centralorten Stenungsund, Stora Höga, Jörlanda, 
Ödsmål, Ucklum samt Svenshögen.  
 
Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och befolkningen förväntas öka framöver. 
Stenungsund är till skillnad från Tjörn och Orust ingen typisk sommarkommun eftersom 
befolkningsökningen är begränsad sommartid. 
 
Markförhållandena i Stenungsund består till stor del av berg och lera, med inslag av områden 
med sandig mark eller isälvssediment. I de nordöstra delarna av kommunen finns större 
områden med sandig mark som kan vara lämpliga för infiltration. 
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Tjörn 
I Tjörns kommun finns det omkring 3 500 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll,  
5–25 pe. Det finns ett femtiotal anläggningar dimensionerade för 26–1 999 pe.  
De kommunala vatten- och avloppsledningsnäten är framför allt utbyggda i tätorterna på 
västra Tjörn samt i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs.  
 
Tjörn har cirka 16 000 invånare. Det finns ett stort antal fritidsboenden, befolkningen 
tredubblas sommartid och bostadsbebyggelsen är spridd. Det finns ett fåtal områden som 
bedöms vara glest bebyggda och de enskilda vattentäkterna ligger därför relativt tätt.  
 
Då markförhållandena i större delen av kommunen utgörs av lera och berg i dagen och inte 
genomsläppliga jordar med sand- eller grusavlagringar saknas nästan helt förutsättningar för 
infiltration. 
 
Orust 
I Orust kommun finns det mellan 7 500 och 8 000 små avloppsanläggningar dimensionerade 
för 1–5 hushåll, 5–25 pe. Det finns 16 anläggningar dimensionerade för 25–1 999 pe, varav 
sju är kommunala avloppsreningsverk.  
 
En större utbyggnad av det kommunala ledningsnätet pågår och avloppsreningsverket i Ellös 
byggs ut och kompletteras med kväverening för att kunna ta emot avlopp från stora delar av 
Orust. Det medför att flera av de kommunala avloppsreningsverken kommer att avvecklas. 
Utsläppen flyttas från mer känsliga områden till Ellösefjorden som bedöms vara mindre 
övergödningskänsligt. 
 
Orust kommun har drygt 15 000 invånare och periodvis under sommaren flerdubblas  
befolkningen. Det finns cirka 5 000 fritidsbostäder.  
 
Orust består mest av berg med inslag av lera i dalgångarna, större sedimentavlagringar 
saknas vilket innebär att det nästan helt saknas förutsättningar för infiltrationsanläggningar. 
 
Dricksvattensituationen i STO-området 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattensituationen är på flera platser i området 
ansträngd. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har bedömt att hela Tjörns kommun 
samt stora delar av Orust och Stenungsunds kommuner ligger inom områden som bedöms ha 
mindre goda möjligheter till uttag av grundvatten ur berggrunden. Det är något som medför en 
sårbar situation både för enskilda brunnar och kommunala grundvattentäkter. Det är därför 
viktigt att hushålla med vatten året om och inte bara under högsommaren. För att säkra upp 
vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust 
vattenförsörjningssystem har Stenungsunds kommun tecknat avtal med Kungälvs kommun för 
en överföringsledning från Göta Älv. Även Tjörns kommun kommer förvärva vatten från Göta 
Älv, detta genom avtal med Stenungsunds kommun och en överföringsledning mellan 
kommunerna. Orust kommun har ett avtal med Uddevallas kommun för att säkerställa 
vattentillgången för kommunens invånare, framförallt i händelse av avbrott i den egna 
dricksvattenproduktionen. 
 
Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar bland annat från små avlopp hotar 
tillgången på rent vatten. För att säkra en trygg dricksvattenförsörjning behöver yt- och 
grundvatten skyddas mot bland annat överuttag, smittoämnen samt närsalterna kväve och 
fosfor.  
 
Enskilda kustnära dricksvattentäkter riskerar att drabbas av saltvatteninträngning när uttaget 
ökar i samband med att fritidsfastigheter omvandlas till åretruntbostäder samt vid 
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nybyggnationer utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. Risken för saltvatteninträngning 
finns inte bara i kustnära områden utan även längre in på land där vattenmagasin med relikt 
saltvatten, från den tiden fastlandet var havsbotten, punkteras vid borrning av nya 
dricksvattenbrunnar. Grundvattnet skyddas bättre i områden med lera än områden med berg, 
där det saknas skyddande jordlager och risken för läckage av föroreningar till grundvattnet 
därför är större.  
 
Vattenskyddsområden i STO 
Vattenskyddsområden för större vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett 
större antal människor.  
 
I Orust kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Rödsvattnet och 
grundvattentäkten Korskällan som båda ligger inom vattenskyddsområden. Det finns 
ytterligare två vattenskyddsområden, Vindön och Kattevik med vatten för enskild 
dricksvattenförsörjning. 
 
I Stenungsunds kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Stora 
Hällungen och grundvattentäkten i Grössbyn, båda ligger inom vattenskyddsområden.  
 
I Tjörns kommun finns det en större kommunal dricksvattentäkt, Bö tjärn som ligger inom 
Tolleby vattenskyddsområde. Det finns även ett vattenskyddsområde i Ängeviken för enskild 
dricksvattenförsörjning.  

Klimatanpassning 
Med dagens klimatförändringar och de som väntas i framtiden ändras förutsättningarna för 
hela samhällen. Översvämningar, stigande havsnivåer, skred och ras är exempel på 
klimatförändringar som kan påverka små avlopp. Mest utsatta är de avloppsanläggningar som 
ligger i högexploaterade områden med sämre förutsättningar för anläggande av små avlopp. 
Om en avloppsanläggning svämmar över sprids orenat avloppsvatten till omgivningen vilket 
kan få negativa miljökonsekvenser, orsaka smittspridning och skador på byggnader. 
 
Variationer i grundvattennivåerna kan ändra flödesriktningen för grundvattnet, något som kan 
bli problematiskt då även spridningsmönstret av eventuella föroreningar ändras, eller när 
områden drabbas av intensiv nederbörd. När marken blir vattenmättad binds föroreningar 
sämre, det kan leda till att dessa sprids till omgivning och/eller grundvatten. Detta kan leda till 
problem i områden med små avlopp och enskilda vattentäkter. 
 

Transporter 
Slamtömning av små avlopp så som slutna tankar, slamavskiljare och reningsverk sker 
vanligen med tunga fordon. Den miljöbelastning som transporterna innebär ska vägas in i den 
totala bedömningen av miljöpåverkan från små avlopp. I STO-området är det relativt korta 
avstånd mellan de små avloppsanläggningarna och mottagande avloppsreningsverk jämfört 
med Sverige som helhet. Antalet tömningar varierar däremot mellan olika typer av 
avloppslösningar och därför kan miljöpåverkan bli större för avloppslösningar som behöver 
tömmas flera gånger per år.  
 
Vid val av avloppsanläggning behöver en avvägning göras mellan recipientens känslighet, 
resurshushållning såsom låg vattenförbrukning samt behovet av transporter. 
 
Olika tekniska lösningar kan bidra till en minskad miljöpåverkan från transporter, såsom fordon 
som kör på mer miljövänligt bränsle, reningsteknik med slamförtjockare, tömningsteknik med 
slamavvattning eller kortare transportsträckor genom lokalt omhändertagande av slam. Även 
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möjligheten till behovsanpassade slamtömningsintervall för olika avloppsanläggningar kan 
bidra till att minska miljöpåverkan genom färre transporter. 

Lagar, bestämmelser och mål 
Lagstiftning, regler och riktlinjer ligger tillsammans med olika myndigheters vägledningar och 
domar som grund för den bedömning som görs av små avlopp. De viktigaste styrdokumenten 
är: 

• Miljöbalken (1998:808) 
• EU:s vattendriektiv (2000/60/EG) 
• Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 
• Sveriges miljökvalitetsmål, FN:s globala mål 
• Föreskrifter för vattenskyddsområden 
• Föreskrifter för naturskyddsområden, naturreservat samt bevarandeplaner för  

Natura 2000-områden 
• Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
• Kommunernas lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 
• Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 
 
Även Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem Sverige, VISS, används för inhämtande 
av information om områdens ekologiska status. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en 
viss tidpunkt. Vattenförekomsten får således inte påverkas av en verksamhet på så sätt att 
kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är Vattenmyndigheten som 
beslutar om miljökvalitetsnormerna.  
 
Berörda kommuner är skyldiga att se till att normerna följs exempelvis vid planering för 
användningen av mark- och/eller vattenområden, genom att förstärka tillsyn och rådgivning 
samt att ställa krav på minskade utsläpp. 
 
Kvalitetskrav på vattenområdena i STO-området innebär att God ekologisk status ska ha 
uppnåtts senast 2027 eller, för vissa vattendrag, 2033. Nytillkomna utsläpp av avloppsvatten 
innehållande näringsämnen kan medföra en försämring av den ekologiska statusen i de 
känsliga områdena i STO och medföra att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. 
 
Globala mål 
Sedan 2015 är det totalt 193 länder som antagit och formulerat de globala målen.  
De mål som är särskilt relevanta för små avlopp är: 

• Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, 
• Mål 14: Hav och marina resurser, 
• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har sedan 1999 antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen fungerar som 
vägledning för hela samhällets miljöarbete, det vill säga för myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, näringslivet och andra aktörer. Hela samhället behöver arbeta för att nå dessa 
mål. Det finns sju miljömål som är särskilt relevanta för arbetet med små avlopp: 

• Ingen övergödning, 
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• Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
• Levande sjöar och vattendrag,  
• Grundvatten av god kvalitet, 
• Myllrande våtmarker, 
• Giftfri miljö,  
• God bebyggd miljö. 

 
Nationell tillsynsstrategi 
En ny nationell tillsynsstrategi har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten. Strategin är ett 
verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin innehåller olika fokusområden 
med effektmål, för små avlopp gäller följande effektmål:   

• De kommunala tillsynsmyndigheterna har större precision i att välja ut och bedriva tillsyn 
på de avloppsanläggningar som medför störst risk för negativ påverkan på hälsa 
och/eller miljö. Det betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar blir bättre anpassad 
till avloppsanläggningens geografiska placering och tekniska lösning. 

 
• Tillsynen leder till att de små avloppsanläggningarna får en minskad miljö- och 

hälsopåverkan.  
 

Tillämpning 
Vid tillämpning av denna policy bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor 
och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets 
vattendistrikt.  
Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk för olägenheter ur 
hälsoskyddssynpunkt. 
Genom tillämpning av gemensam policy och riktlinjer får de kommunala tillsynsmyndigheterna 
större precision i att välja ut och bedriva tillsyn över de avloppsanläggningar som medför 
störst risk för negativ påverkan på hälsa och miljö. Tillsynen bedöms leda till att de små 
avloppsanläggningarna på sikt har en mindre hälso- och miljöpåverkan, detta i linje med den 
nationella tillsynsstrategin. 
Sökanden ska i ansökan med god dokumentation kunna visa att anläggningen har kapacitet 
att klara de reningskrav som behöver ställas på platsen. Nedanstående reningskrav gäller vid 
prövning av ansökan om nya avloppsanläggningar, oavsett om avloppsanläggningen ska 
ersätta en befintlig anläggning eller om fastigheten inte tidigare haft en avloppsanläggning. En 
bedömning av reningskraven ska alltid göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena på den 
specifika platsen. Även en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall där kostnad ställs 
mot miljönytta. 
 
 
Hög skyddsnivå 
I början av 2010-talet beslutade STO-kommunerna, utifrån det aktuella vattenområdets 
känslighet, att krav på hög skyddsnivå för avloppsrening ska gälla, både avseende miljöskydd 
och hälsoskydd. Det är fortsatt relevant att tillämpa hög skyddsnivå som lägsta reningskrav i 
hela området vid ändring av befintliga avloppsanläggningar samt för nya avloppsanläggningar. 
Undantag kan dock göras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet medger 
det. 
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Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd syftar till att minska utsläpp av övergödande och 
syreförbrukande ämnen från framför allt WC-vatten. För att en avloppsanläggning belastad 
med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
• minst 90 % reduktion av totalfosfor 
• minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
• minst 50 % reduktion av totalkväve 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan 
förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid kunna 
reducera bakterier på ett tillförlitligt vis.   
 
Särskild skyddsnivå  
I särskilt känsliga områden kan det krävas en högre skyddsnivå än hög skyddsnivå, här kallad 
särskild skyddsnivå. Bedömningen om ett område är särskilt känsligt utgår från intilliggande 
vattenområdens ekologiska status samt känslighet och/eller ökat skyddsbehov avseende 
hälsoskydd. Det vill säga vattnets känslighet för övergödning och/eller skydd av 
dricksvattentäkter och badvatten. 
 
Särskilt känsliga områden kan vara exempelvis Natura 2000-områden, vattenskyddsområden, 
grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, musselvatten 
eller lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag. 
 
I dessa särskilt känsliga områden kan det krävas ett extra reningssteg, en bedömning görs i 
varje enskilt fall.  
 
Otillgängliga områden 
På öar utan broförbindelse och andra otillgängliga områden, där en slambil inte kan komma 
fram, bör inte installation av WC tillåtas. Tillstånd för BDT-rening kan tillåtas under 
förutsättning att sökanden kan redovisa möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Även för installation av torrtoalett behöver sökanden 
visa att latrin eller aska kan omhändertas på ett tillfredsställande vis. 
 
Möjlighet till källsortering och eget omhändertagande av avfall 
En effektiv åtgärd för att uppnå en förbättrad resurshushållning är att återföra näringsämnen 
till odlingsmark, vilket kan ske genom kretsloppssystem. Genom kretsloppssystemet sker en 
minskad övergödning. För att det ska fungera behövs system för insamling, behandling och 
lagring. När ett fungerande kretsloppssystem finns etablerat separeras de olika 
avfallsfraktionerna så som WC- och BDT-vatten.  
 
Om förutsättningar finns kan fastighetsägaren själv ta hand om avfallet från 
avloppsanläggningen, såsom till exempel latrin eller slam från slamavskiljaren. Detta 
förutsätter att fastighetsägaren kan redovisa att ett lokalt kretslopp kan ombesörjas på ett 
hälso- och miljömässigt tillfredsställande vis. 
 
Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och 
ett för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
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Tillsyn av små avlopp 
Vid inventering och tillsyn av små avloppsanläggningar är fokus på att åtgärda de sämsta 
avloppen först. Tillsyn och inventering ska prioriteras i de områden som bedöms särskilt 
känsliga. Vid tillsyn prioriteras i första hand fastigheter där avloppsanläggning för rening av 
WC-vatten saknas. Eller där tekniken inte medger en tillräckligt god rening ur 
hälsoskyddssynpunkt eller i förhållande till omgivningens känslighet avseende miljöskydd. 
Avloppsanläggningar som inte klarar hög skyddsnivå avseende hälsoskydd prioriteras vid 
misstanke om olägenhet för människors hälsa.  
 
Vid tillsyn och inventering av befintliga små avlopp görs bedömningen om vilken miljö- och 
hälsoskyddsmässig påverkan utsläppet kan ha snarare än om anläggningen klarar hög 
skyddsnivå. Krav ställs i förhållande till miljönyttan, recipientens känslighet, 
hälsoskyddsbehovet och till vad som är ekonomiskt rimligt. Det innebär att en anläggning som 
fungerar väl, inte uppvisar brister som försämrar anläggningens hållbarhet, och inte medför 
risk för olägenhet för människors hälsa eller betydande risk för miljön, kan bedömas vara 
godtagbar, trots att den inte klarar hög skyddsnivå. 
 
Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för 
en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, 
kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. 
 
Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om ska den nya 
anläggningen kunna klara hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd, om inte 
förutsättningarna i det enskilda fallet medger något annat.  
 
Vilken teknisk avloppslösning som bedöms lämplig beror på den befintliga byggnadens 
konstruktion och vad som kan anses vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. I befintliga 
byggnader där WC- och BDT-vatten leds samman innebär det vanligen att det inte krävs 
någon uppdelning av avloppets olika fraktioner i två ledningssystem.    
Kommunernas små avloppsanläggningar behöver inventeras och dessa uppgifter ska 
regelbundet uppdateras.   
 
Vid tillsyn av små avlopp samt vid tillståndsprövningen för nya avlopp behöver även hänsyn 
tas till klimatförändringar så som översvämningar och förhöjda havsnivåer. 
 
STO-kommunerna behöver identifiera vilka små avloppsanläggningar i respektive kommun 
som riskerar att översvämmas för att sedan informera och föra dialog med berörda 
fastighetsägare. 
 

Kartbilagor 
Policyn innefattar tre kartbilagor: 
Bilaga 1 – Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden. 
 

Bilaga 1 – Skyddsnivåer 
Kartan beskriver översiktligt vilka skyddsnivåer som kan gälla inom STO-området. 
Skyddsnivån avgör vilka krav som ställs på rening av avloppsvattnet. I områden som är extra 
känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, med högre krav på rening av avloppsvattnet. En 
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bedömning görs i varje enskilt fall av vilken skyddsnivå som ska gälla på den aktuella platsen, 
beroende på de lokala förutsättningarna. Det innebär att det kan ställas krav på särskild 
skyddsnivå även utanför det streckade området samt ställas krav på hög skyddsnivå innanför 
det streckade området.  
I anslutning till känsliga bäckar och åar kan högre krav på rening av utsläpp från 
avloppsanläggningar komma att ställas. Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag samt 
vattendrag som mynnar i vattenområde/havsområde med mindre god ekologisk status är 
exempel på känsliga vattendrag. 
 
Bilaga 2 – Vattnets ekologiska status 
I databasen VISS finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och kvantitativa 
statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.  
 
Den ekologiska statusen i ett vattendrag/vattenområde är ett mått på vattenförkomstens 
tillstånd, hur ett vatten mår och är vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska 
gälla inom ett avrinningsområde.  
 
Statusklassningen ger en representativ bild av vattenförekomstens tillstånd samt en 
riskbedömning som kan användas för att avgöra konsekvenserna i miljön av en verksamhets 
påverkan.  
 
Bedömningen av den ekologiska statusen grundas på biologiska kvalitetsfaktorer som 
beskriver växt- och djurlivet i vattenförekomsten. Om en betydande påverkan identifierats för 
ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att 
bedöma konsekvenserna i vattenmiljön. Utgångspunkten är att god status ska uppnås och att 
statusen inte får försämras. Målet är att uppnå en acceptabel nivå av påverkan där 
ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt förändrade jämfört med en opåverkad 
vattenförekomst av samma typ. 
 
Statusen i ytvatten bedöms i en femgradig skala, hög, god, måttlig, otillfredsställande eller 
dålig status.  
 
Bilaga 3 – Skyddade områden 
Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. I föreskrifter och 
bevarandeplaner för naturreservat samt Natura 2000-områden finns det reglerat hur 
användningen av dessa mark- och vattenområden får ske. Syftet kan vara att bevara biologisk 
mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar. 
 
Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att skydda eller förbättra kvaliteten på 
de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och 
snäckor som odlas för konsumtion i kust- och havsvatten.  
 
Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på 
områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där det kan vara aktuellt med högre 
krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området 
så en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
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Förvalta policyn 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Policyn ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i tillämplig 
lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
_____ 
 

Policyn har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Lina Johansson Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner samt Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram en gemensam policy för hantering av enskilda avlopp tillsammans 
med grannkommunerna, samt att undersöka möjligheten att söka medfinansiering för arbetet. 
Gemensamt ansökte Stenungsund, Tjörn och Orust om bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) för kommungemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer och rutiner, vilket beviljades 
bidrag i mars 2021.  
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp samt rutiner. Målet är ökad 
samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade möjligheter att 
förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Förvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslag till policydokument och riktlinjer. Synpunkter och stöd har hämtats in 
från berörda chefer, och en politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig 
under projektets gång. Policy och riktlinjer har skickats på remiss till referensgruppen och till 
berörda enheter inom förvaltningen.   
 
Både policyn och riktlinjerna är styrdokument som behöver antas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Syfte och mål 
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Behovet av att ta fram gemensamma styrdokument gällande handläggning av små avlopp 
beror delvis på att rutiner och bedömningsgrunder skiljer sig åt mellan kommunerna. 
Framtagandet av styrdokumenten kan möjliggöra effektivare handläggning, säkerställa att 
handläggning sker med gemensamma handläggningsgrunder, underlätta för exempelvis 
entreprenörer och fastighetsägare samt för att kommunerna delar fjordsystem. Delar av 
fjordområdet är ett av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med 
sammanhängande ålgräsängar och äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är 
särskilt känsligt för effekterna av övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. 
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer samt rutiner.  
Målet är ökad samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade 
möjligheter att förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Vid tillämpning av policy och riktlinjer för små avlopp bedöms kommunerna kunna 
säkerställa minskad miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de 
övergödande ämnena fosfor och kväve i linje med åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, 
Västerhavets vattendistrikt. Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk 
för olägenheter ur hälsoskyddssynpunkt. 
 
LOVA-projekt 
Kommuner kan söka om LOVA-bidrag, bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, åtgärder för 
bättre havs- och vattenmiljö. Den 30 november 2020 sökte Stenungsunds kommun 
tillsammans med Orust och Tjörns kommuner om LOVA-bidrag för att ta fram en gemensam 
policy, gemensamma riktlinjer och rutiner för små avlopp. Beslut om bifall kom den 10 mars 
2021. Medfinansiering sker i form av arbetstid. Efter tidigare beslut om förlängning av projekt 
ska projektet slutredovisas den 31 augusti 2022. 
 
Arbetets gång 
Styrdokumenten har tagits fram i samverkan mellan de tre kommunernas tjänstepersoner och 
politisk representation. Projektet har bestått av en arbetsgrupp med projektledare, en styrgrupp 
av miljöchefer samt politiskt presidier och projektet har genomförts genom arbetsmöten, 
informationsmöten och dialog.  
 
Policy och riktlinjer har presenterats för den politiska ledningen i de tre kommunerna samt 
skickats på internremisser i samtliga kommuner. Förvaltningen har även fört dialog med 
allmänna utskottet. 
 
Både policy och riktlinjer ska antas respektive kommuns kommunfullmäktige. Även rutiner 
ska tas fram som en del av projektet och antas av förvaltningschef eller motsvarande. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte direkt påverka barn men förväntas på sikt medföra positiva 
konsekvenser för barn då den lokala miljön förväntas förbättras vid tillämpningen av 
styrdokumenten.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 6 om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten 
och sanitet för alla, mål nr 14 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt för en hållbar utveckling samt mål nr 15 om att skydda, återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlust av biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 
Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner  
Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer 
Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden 
Beslut om uppdrag om policy för enskilda avlopp, 2020-06-15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att 
skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

• handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre kommunerna, 
• ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, sökande, 

avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och Orust), 
handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, 

• möjliggöra effektivare handläggning, 
• underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av avloppsanläggning. 

 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

• fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

• prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

• tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
 

Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner. 
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Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större sammanhang har 
en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, sjöar och vattendrag. Lokalt kan 
det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall har en 
kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. Havsområdena i STO är 
tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena har måttlig eller otillfredsställande 
ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna förväntas leda till en 
likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer effektiv handläggning 
med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner väntas även leda till en 
effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga avloppsanläggningar. Det 
kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd samlad information, till såväl 
fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas öka deras 
vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka kommunens åtgärdsarbete 
i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system för 
digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad miljöpåverkan 
från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor och kväve. Begränsade 
utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i 
enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder respektive 
kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna bedriver dock 
myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken avloppsanläggning som ska väljas eller 
vilken placering som är lämplig för anläggningen. Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera 
om bland annat områdesskydd, godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden 
samt uppgifter om entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information 
och hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara saklig och 
opartisk.  

Inventering och tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och rening men 
också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. Som ett första steg i 
tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella kommunen. Efter beslut om 
vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala tillsynsmyndigheten göra en 
arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad information som finns om respektive 
fastighet. Om information saknas eller om det finns andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till 
aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. 
Fastighetsägarnas enkätsvar bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- 
och avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning görs 
en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande lagstiftning eller ej. 
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Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp behöver åtgärdas eller ersättas. Det 
kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats för att göra en bedömning av 
avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad verksamhetsutövaren, som enligt lag 
ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera nationella 
miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en minskad belastning av 
närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. En förbättrad status i våra 
vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare och för pågående/framtida vattenbruk, 
så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och försämrad 
syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare övergödning då fosfor som 
tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria förhållanden. En minskning av 
övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar sjöar och vattendrags naturliga 
produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och resulterar i en god resurshushållning. 
Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna säkra tillgången till dricksvatten men också för att 
bidra till en god livsmiljö för djur och växter i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för vatten. 
Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem 
Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att minst 1 065 små avlopp ska ha 
åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och hälsonyttan är 
som störst. Effekten från tillämpningen av gemensam policyn samt riktlinjer bedöms leda till att de 
små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan på hälsa och miljö, i enlighet 
med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd tillsyn. 
Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för människors hälsa 
och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller utsläpp av orenat 
avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen kontrolleras. 
Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller om anläggningen har 
direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning eller slamavskiljning följt av 
stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny avloppsanläggning 
eller ändra en befintlig avloppsanläggning. När en ansökan/anmälan inkommer sker en prövning för 
att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. I prövningen ingår att bedöma den 
enskilda platsens förutsättningar i förhållande till reningsgraden hos den tekniska lösningen, 
avloppsanläggningen. Bedömningen görs av funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss 
plats. Även risk för översvämning, stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga hur stor 
påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma tekniska lösning och 
reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation och ett högt exploateringstryck 
kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande ämnen sammantaget innebära en negativ 
påverkan på ett känsligt vattenområde på ett sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 
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Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och syreförbrukande 
ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning belastad med WC och bad-, disk- 
och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd behöver följande funktionskrav 
uppfyllas: 
• minst 90 % reduktion av totalfosfor 
• minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
• minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan inte räknas 
anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en anläggning 
som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan uppnås. Den ökade 
kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel alternativ ett tätare 
bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-området förhållandevis stora 
problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden jämfört med Sverige som helhet. 
Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå jämfört med en som klarar normal 
skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet 
med tidigare beslut om hög skyddsnivå för avloppsrening. 
 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av befintliga avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. Robusthet, 
resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster. Avvikelser från hög 
skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör detta. Avsteg från hög 
skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. Exempel på lösningar som inte 
klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är:  
 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte kväve men 
har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, har 
fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå recipient. En 
förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller grundvatten. I STO-
området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är geologiskt möjligt att 
anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  

 
4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög skyddsnivå, 

 
5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve och 

fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den renande effekten 
andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de gynnar den biologiska 
mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För att det 
ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska fosforreningen uppnå minst 70 % reduktion av 
fosfor, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska fånga upp 
näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps ut från 
avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att avloppsanläggningen ska 
klara hög skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
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Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera smittspridning 
via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta 
genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan olägenhet, till exempel lukt. 
Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som kan förorena dricksvattenbrunnar och 
ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt 
vis, för att skydda människor och djurs hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas extra höga 
reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt tillhörande policy kallad 
särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen och/eller utsläpp av smittämnen 
minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även 
innebära att en avloppsanläggning som klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller 
hälsoskydd behöver utrustas med ett ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller 
närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som exempelvis 
Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, 
musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden 
visar kända områden som kan vara särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över 
ålgräsutbredningen i STO-området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs inte 
utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare att ta 
hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt transportsträcka och 
uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen utformas 
på olika sätt enligt följande:  

- Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. 
Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och djurliv för framtida 
generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har problem med övergödning, 
men inte alla. Det är endast de övergödningskänsliga Natura 2000-områdena som bör ha 
särskild skyddsnivå, jämför bilagan Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-
områden visas med bilagan Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. 
Känsligheten för övergödning innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och 
kväverening behöver ställas och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet. Att ett 
område är Natura 2000-område innebär därför sällan att särskild skyddsnivå med avseende på 
hälsoskyddet behöver tillämpas.  
 

- Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra områdesskydd, 
vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I dessa fall bör 
bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från bevarandeplanen för 
Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot kan 
det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot naturreservatsföreskrifterna 
alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt eller delvis för friluftsliv eller 
som besöksmål.  
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- Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att ett 
vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. Det 
är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av STO-
områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka riktvärden för 
halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom nedbrytningen av organiskt 
material kräver syre.  Den största källan till organiskt material från avloppsvatten är inte det 
BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande organismer som är ett resultat av 
övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd 
och miljöskydd.  

 
- Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör inte 
fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde till det 
fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning med WC 
anslutet ersätts med en ny.  

 
- Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
- Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg vattenomsättning och 

är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

• extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
• vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
• torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen ligger tätt, 
tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och vattentäkter. Även 
vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I vattenskyddsområden gäller i första hand 
föreskrifterna för respektive skyddsområde vid bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas 
på avloppsanläggningar i området. Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening 
av avloppsvatten avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt 
utsläpp till vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av teknisk lösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. Detta då 
det bedöms som den avloppslösning med WC-anslutet som har minst miljöpåverkan. I särskilt 
känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till kommunalt avlopp speciellt att 
föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten undersökas att 
ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. Detta då en gemensam 
avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med en jämnare belastning och en 
mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en gemensam 
avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
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Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade avloppen, 
vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd som 
miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör avloppsanläggningar utan lokalt 
utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden 
byggs med två avloppsrör, ett avloppsrör för WC och ett avloppsrör för BDT. Detta för att maximera 
framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar lösning 
beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare funnits en 
avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp bedömas som en 
godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Avloppslösningar 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas generellt upp i 
tre grupper:  

• markbaserad rening,  
• reningsverk,  
• sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare till 
marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara robusta och 
kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som är sällsynt i STO-
området, men vanligare i andra delar av landet kan infiltrationsanläggningar användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig rening 
innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
 
I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga eller där 
avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. En mer grundlig 
beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i Naturvårdsverkets faktablad 
8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 (infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 
(markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden tätas med 
plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att se till att bädden 
ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten från syreförbrukande ämnen 
(BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. Det krävs därför ytterligare 
fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har utformats för att ha likvärdig 
funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara mindre 
robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal. Oftast kräver minireningsverk el och 
tekniken som används för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det 
vill säga sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk 
som endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som bäst 
med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma anläggningar där 
det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs generellt en efterföljande rening, 
en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte klarar av reduktionskraven för 
mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk men där 
utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där vattenväxter används. 
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Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som hjälper till att reducera BOD 
och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp och inte 
heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt att tankens storlek 
anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt lämplig i tätbebyggda områden där 
det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till vattentäkterna eller i områden som är särskilt 
känsliga för tillskott av näringsämnen, områden med särskild skyddsnivå. För att minska 
slamtömningsbehovet bör endast snålspolande toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till 
anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid 
anläggande av sluten tank bör de anslutna toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en 
liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, klumpa 
ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att mängden slam 
ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till exempel 
efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska ledas genom 
fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde och kan behöva ledas 
genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att människor och djur inte ska komma i 
kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan utsläpp.   

Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve genom att 
omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i omvandlingen till 
kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar hög skyddsnivå avseende 
kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är en viktig 
del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i dammen till 
kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen såsom virus 
och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings lämplighet är utsläppspunkten 
för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger en bättre avskiljning av smittämnen och 
mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  Utifrån typ av avloppsanläggning och 
utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten behöva otillgängliggöras, genom en diffus 
utsläppspunkt, så att människor och djur inte kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds bort i ett 
dike eller liknande för att inte bli stillastående, öppet och ytligt för att undvika exponering. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med punktutsläpp kan ske 
på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus utsläppspunkt, till exempel i en 
singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt 
skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att minska effekterna av eventuell ojämn belastning och 
störningar. Det finns även prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler 
eller UV-ljus. 
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I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, dikets 
utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är avgörande då belastning 
och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för att näringsämnen ska kunna 
omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad och 
upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter växtligheten 
för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande för den mängd vatten 
som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även en viss avdunstning till luften. 
Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus som sedan 
täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts igen. Avledning och 
behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och genom biologiska processer och 
fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra 
skydd för människor och djur som kan exponerar först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte 
ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder bland 
annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, varierande volym 
avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En robust avloppsanläggning har 
inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att kontrollera.  En robust anläggning kan 
användas av en bred användargrupp och kräver inte yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner 
eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. Länsstyrelserna i 
Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring höjningen av havsnivån, 
Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. I hotade områden 
är det viktigt att tänka på att en avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas 
därför av stigande nivåer tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar för WC-
avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad standard, SS EN 12566. 
Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. Produkten är då testad på ett 
standardiserat vis och ska vara försedd med en prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-
märkningen visar att en produkt har testats och prestandadeklarationen redovisar testresultaten. BOD 
är en obligatorisk parameter i testet medan fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD5/BOD7, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av tillräcklig 
kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 12566 ska vara 
provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska förhållanden. Testerna ska vara av 
samma omfattning och kvalitet som den europeiska standarden. Exempel på produkter är vissa typer 
av minireningsverk som inte omfattas av standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade 
retrofitkits, det vill säga anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett 
minireningsverk. 
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Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som är 
utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden kunna visa 
hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara genom en 
forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om det förs ett teoretiskt 
resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga källor som styrker 
resonemanget. För dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av 
kväve och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark kan en beräkning behöva utföras för att 
säkerställa att avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av 
den fångade näringen.  

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar så som torr- 
och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med dessa 
kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och förbrukat 
material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga fraktioner från 
avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
 
Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället omhänderta avfallet 
själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan utföras på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet eller en väsentligt ökad risk för 
människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen till 
åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, förbrukat 
material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier är att det finns 
möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  Källsorterad urin från enskilda 
hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite 
smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och behöver därför behandlas för att minimera 
smittrisken. Vanligtvis innebär behandling kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller bestämmelser, 
dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för tömning av avfallet, 
dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. Leverantörer av 
till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än avfallsföreskrifterna och 
det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta som behövs. Tillståndsvillkor ska 
därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas minst med det intervall som anges i 
föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens anvisning. Det bör också framgå att kommunen 
kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens utformning 
och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta med extra åtgärder, 
exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. Likaså ska det framgå att 
anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas tillgänglig för slamsugning.  
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Förvalta riktlinjen 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med gällande 
styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband förändringar i tillämplig 
lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Teckenförklaring
Hög skyddsnivå Hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd gäller generellt i alla tre kommuner.

Särskild skyddsnivå

I områden som är extra känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, en skyddsnivå med
högre krav på rening av avloppsvatten. Extra känsliga områden kan exempelvis vara Natura
2000-områden, vattenskyddsområden eller områden där den ekologiska statusen bedöms
vara sämre än god. Extra känsliga ur hälsoskyddssynpunkt är områden där det finns
enskilda vattentäkter, badplatser eller musselodlingar.

Vattendrag
Exempel på känsliga vattendrag är sådana som mynnar i vattenområden vilka ingår i
Natura 2000-områden, vattenområden med mindre god ekologisk status eller lax-, öring-
och/eller ålförande vattendrag.

Kartan beskriver översiktligt
vilka skyddsnivåer som kan
gälla inom olika områden.
Skyddsnivån avgör vilka krav
som ställs på rening av
avloppsvatten. Det görs en
bedömning i varje enskilt fall
vilken skyddsnivå som ska
gälla på den aktuella platsen,
beroende på de lokala
förutsättningarna.

Bilaga 1 - Skyddsnivåer
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I databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och
kvantitativa statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Den ekologiska statusen i ett
vattendrag/vattenområde är ett mått på hur ett vatten mår och är
vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla
inom ett avrinningsområde. Utgångspunkten är att god status ska
uppnås och att statusen inte får försämras.

Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus
Teckenförklaring
Ekologisk vattenstatus

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status

Oklassad
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Teckenförklaring
Naturreservat

Vattenskyddsområde

Musselvatten

Ålgräsängar, inventerade 2011-2018

Natura 2000

Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden fastställs i
föreskrifter och bevarandeplaner för området. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar.

Vattenskyddsområden för vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett större antal människor. Vid bedömningen av lämpliga
tekniska lösningar för avloppsrening behöver hänsyn tas till intilliggande vattentäkter eftersom utsläpp från avlopp kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att
skydda eller förbättra kvaliteten på de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och snäckor som odlas för
konsumtion i kust- och havsvatten.

Lax- öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där
det kan vara aktuellt med högre krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området så en bedömning behöver
göras i varje enskilt fall.
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Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden
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Helena Franzén Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Antagande av bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 6 april 2021 att ge beredningen Miljö- och 
fysisk planering i uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram då kommunens 
bostadsförsörjningsprogram för perioden 2017–2020 upphört att gälla. 
 
Beredningen har tagit fram förslaget ”Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025”. 
Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kommunens ambitioner och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Stenungsunds kommun. Riktlinjerna ska grundas på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet hos särskilda grupper 
och marknadsförutsättningarna. Det ska tas fram i enlighet med lagen (2013:866) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt lagen ska riktlinjer för bostadsförsörjningen 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Bostadsförsörjningsprogrammet 
utgör, tillsammans med kommunens övriga styrdokument som till exempel översiktsplan, 
grunden för den strategiska planeringen och för att ge kommunen förutsättningar att växa 
hållbart och utvecklas långsiktigt.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2022 att godkänna förslaget till 
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 och skicka det på remiss till berörda aktörer samt 
kommuner. Yttranden har inkommit och Bostadsförsörjningsprogrammet är nu klart för att 
antagande.  
 
Beskrivning av ärendet 
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner 
samt ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet, och andra 
regionala organ möjlighet att yttra sig. Förslaget ”Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025” 
har skickats ut på remiss till Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), Kungälvs, Lilla Edets, Orust, Tjörns och Uddevalla kommuner samt 
till kommunens rådgivande organ Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade.  
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Sammanfattning av inkomna yttranden 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att Stenungsunds kommuns förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunens åtgärder och 
insatser för att nå mål och möta de behov som finns i kommunen kan utvecklas, förslagsvis 
genom en handlingsplan där ansvar och uppföljning är formulerat. 

Tjörns, Lilla Edets och Kungälvs kommuner 

Inget att erinra i sak som påverkar programmet. Tjörn och Kungälvs kommun tar upp 
trafikfrågorna och att ökade trafikflöden kan komma att påverka deras respektive kommuner. 

Göteborgsregionen (GR) 

GR anser att programmet som helhet möter de krav på riktlinjer som lagen ger samt tillräcklig 
analys av de behov och den efterfrågan som ligger till grund för mål och riktlinjer. 

Ändring som föranletts av de inkomna yttrandena 

I ”Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025” anges att antalet färdigställda bostäder i 
kommunen i genomsnitt legat på 120 bostäder under den senaste treårsperioden. 
Länsstyrelsen påpekar att det bör förtydligas vilken treårsperiod som avses. Texten har 
uppdaterats så att det framgår att det är perioden 2018–2020 som använts som underlag.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av programmet medför i sig inga ekonomiska konsekvenser. Men eventuella 
åtgärder och insatser för att nå målen i programmet kan komma att leda till ekonomiska 
konsekvenser. Dessa får bedömas och hanteras i samband med beslut om respektive åtgärd. 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Bostadsförsörjningen har stor påverkan på barn och deras situation. Ett tryggt boende och 
livsmiljö är en grundläggande förutsättning för att barn ska få en trygg uppväxt. Genom att 
anta bostadsförsörjningsprogrammet och arbeta efter angivna riktlinjer kan barns 
boendesituation och livsmiljöer påverkas positivt.  
 
Juridiska bedömningar 
Länsstyrelsen bedömer att programmet lever upp till kraven i lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör flera av Agenda 2030-målen som till exempel; 3. God hälsa och välbefinnande, 
10. Minskad ojämlikhet och 11. Hållbara städer och samhällen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Beredningen för Miljö och fysisk planering 

Helena.franzen@stenungsund.se 
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Erika Lundberg Till kommunstyrelsen 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
Svar på återremiss om kylda matlådor  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa matdistribution i form av kylda matlådor.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige förklarar uppdraget att utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i 
form av kylda matlådor som slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige och efter återremiss i kommunstyrelsen 
21 september 2020 § 325 utrett olika alternativ för att införa matdistribution i form av kylda 
matlådor. Den tidigare redovisade utredningen har kompletterats med socialtjänstens 
perspektiv samt utredning av möjligheten att köpa in kylda matlådor från Västra 
Götalandsregionens Regionservice.  
 
Beskrivning av ärendet 
Lena Hedlund (KD) har i en motion föreslagit att matsituationen för äldre ska utredas och att 
Stenungsunds kommun ska erbjuda sina äldre den goda och näringsriktiga mat de behöver. 
Beredningen för vuxna och äldre fick i uppdrag att besvara motionen. Beredningen skulle 
göra en nuläges- samt historiebeskrivning och omvärldsbevakning genom Stenungsunds 
kommuns jämförelsekommuner, STO-kommuner och Soltak-kommuner. I sin slutrapport 
föreslog beredningen bland annat att kommunen ska ge äldre möjlighet att beställa 
matdistribution med leverans av kylda matportioner som till exempel ”Tjörnlådan”. 
Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad och att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att närmare utreda möjligheten att erbjuda matdistribution i form av kylda matlådor.  
 
Vid redovisningen av uppdraget beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att 
komplettera med socialtjänstens perspektiv. Dessutom skulle utredningen tillsändas 
pensionärsrådet på remiss. På grund av pandemi och krigsutbrottet i Ukraina har uppdragets 
genomförande försenats. 
 
I tidigare utredning berördes alternativen egen produktion, inköp från Tjörns Måltid AB och 
köp via upphandling. Utöver en redogörelse för socialtjänstens perspektiv har förvaltningen 
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även kompletterat med ytterligare ett alternativ till kylda matlådor – inköp av kylda matlådor 
via Västra Götalandsregionens Regionsservice. 
 
Nedan redogör förvaltningen för förutsättningar utifrån ett socialtjänstperspektiv samt de 
möjliga alternativen om kylda matlådor ska införas.  
 
Förutsättningar utifrån ett socialtjänstperspektiv 

Kommunfullmäktige har antagit Vägledande dokument vid biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen sektor Socialtjänst, Individ och familjeomsorg samt vård och omsorg. I 
dokumentet framgår bland annat vilka insatser som kan beviljas inom ramen för omsorg i det 
egna hemmet samt hur handläggare ska resonera när de gör bedömningar. I dokumentet 
framgår att en brukare kan få hjälp med inköp, stöd i att tillaga måltider, stöd i att diska samt 
hjälp att förtära själva maten. I korthet framgår följande i dokumentet.  
 
En person kan beviljas biståndsinsatsen att skaffa varor och tjänster. I detta ingår att välja, 
anskaffa och transportera varor som krävs för det dagliga livet. I detta kan det ingå mat, 
dryck, kläder, rengöringsmaterial, hushållsartiklar, kläder och andra nödvändigheter. Till 
inköp räknas inköp av dagligvaror och hushållsartiklar från livsmedelsbutik samt 
apoteksvaror i den för utföraren närmaste affär/apotek. Finns hemsändningsservice i området 
hänvisas personen i första hand till det. Vid behov kan den enskilde få stöd att beställa maten 
via internet. Vid behov också packa in mat och kylvaror. Om den enskilde lever tillsammans 
med någon som har möjlighet att själv handla beviljas inte insatsen.  
 
Den enskilde kan också få den biståndsbedömda insatsen att äta och dricka. Detta innefattar 
att föra maten till munnen och konsumera den på ett kulturellt acceptabelt sätt, skära eller 
bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, använda matbestick, äta sina måltider till fest 
och vardags. Hjälpen avser stöd före, under och efter aktuella måltider. Exempel på stöd vid 
matsituation är matning, sällskap under hela eller del av måltiden för att stimulera lusten att 
äta. Särskild hänsyn ska tas om den enskilde har tendens till undernäring eller felaktigt 
näringsintag. 
 
Utöver detta har kommunen idag upphandlade inköp med Almö Livs/ICA. Alla 
omsorgstagare som har fått insatsen ”inköp” beviljad har möjlighet att ta del av deras utbud av 
kylda matlådor. Beställning kan läggas av omsorgstagaren själv, med hjälp av hemtjänsten 
eller anhörig. Hemleverans av inköp ingår.  
 
Idag är det cirka 200 brukare i kommunen som får hjälp med att bereda måltider vid två till tre 
tillfällen per dag. Brukarna har frihet att själva bestämma över sina matinköp och vilka 
måltider de vill äta utifrån smak och ekonomi. De avgör själva om de vill köpa in färdiga 
rätter från butiken eller om de vill att hemtjänsten lagar en enklare måltid. Brukarna bekostar 
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själva sina matinköp.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående bedömer socialtjänsten inte att ytterligare inköpsalternativ 
för äldre är nödvändiga. Den person som har behov av att få hjälp med att göra inköp kan få 
det via en biståndsbedömd insats. Den enskilde får då själv välja vilka varor som ska 
inhandlas. Det kan innefatta kylda maträtter. Vidare kan den som har en tendens till 
undernäring beviljas en biståndsinsats som innebär att den enskilde får hjälp att äta maten. 
Den sammanfattande bedömningen är att nuvarande alternativ tillgodoser den enskildes 
behov.  

Alternativ för kylda matlådor 
Samtliga nedan beskrivna alternativ för kylda matlådor utgår från att matlådorna hämtas av 
hemtjänsten på en central upphämtningsplats. Hemtjänsten har idag redan körningar ut till 
brukaren, eventuella merkostnader för transport från upphämtningsplats och ut till brukaren är 
inte beräknade. Kostnaden för eventuell mertid för hemtjänsten har heller inte beräknats. 
 
Beräknade styckkostnader för kylda matlådor förutsätter att de 200 brukarna beställer minst 
fyra portioner i veckan. Tjörns Måltids AB har en minimigräns på tre portioner/vecka för 
uppläggning i beställningssystemet samt utkörning av matlådor. Det skulle kunna vara 
aktuellt även för Stenungsund att sätta en minimigräns för portionsbeställning.     
 
Egen produktion 
Fram till och med kommunens införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten 2009 var 
distribution av matlådor en insats för vilken bistånd kunde beviljas enligt socialtjänstlagen. 
Måltiderna tillreddes då på produktionsköket på Getskärs förskola och distribuerades sedan ut 
till de brukare som hade insatsen.  
 
Inga av kommunens kök är idag anpassade efter kylmatsproduktion och det finns i nuläget 
inte något befintligt kök där verksamheten kan inrymma de maskiner och kylsystem som 
skulle vara nödvändiga för produktion. En eventuell produktion i egenregi kräver att 
investeringar i ett nytt kök med goda förvaringsmöjligheter avsedd för kyld produktion görs. 
Totalkostnaden för den investering som behövs uppskattas till minst 5 mnkr. 
Produktionskostnaden, inklusive kapitalkostnader uppskattas till 64,20 kronor per portion, 
exkl. moms.  
 
Förvaltningen bedömer dock att det är tveksamt om det i nuvarande produktionskök finns 
utrymme för att tillskapa den yta som krävs för att främst kunna kylhålla färdiga portioner. I 
samband med byggnationen av det nya särskilda boendet på Hasselhöjden är det aktuellt med 
tillbyggnad av det nuvarande produktionsköket på Tallåsen för att möjliggöra produktion av 
ytterligare måltider. Bedömningen är dock att det vid denna tillbyggnad saknas möjligheter att 
tillskapa utrymme för att kunna förvara kylda maträtter. Vid byggnation av ytterligare ett 
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särskilt boende är det aktuellt att ersätta Tallåsens produktionskök med ett nytt. I samband 
med denna planering kan kyld matproduktion utredas. 
 
Kylda matlådor från Tjörns Måltids AB 
Tjörns Måltids AB ansvarar för att laga, leverera och servera måltider inom förskola, 
grundskola och särskilda boende. Bolaget producerar även kylda matlådor till enskilda 
individer med biståndsbedömda insatser. Tjörns kommun äger bolaget till 91 procent. 
Resterande andel ägs av Orust kommun. Därmed kan Orusts kommun nyttja Tjörns Måltids 
AB:s tjänster utan upphandling.  
 
Bolaget producerar 850 matlådor per vecka till de båda ägarkommunerna. Orust kommun 
betalar 70,86 kronor per portion. Transportkostnaden för Tjörns kommun från kök hem till 
brukaren ligger på strax under 30 kronor per portion. Orust har egna upphandlade transporter. 
Med en volym på 800 portioner i veckan skulle det endast behövas en transport i veckan.  
Stenungsund skulle behöva upphandla transporter från Tjörns Måltids AB (Hämtas på 
Häggvallsskolan) till en central förvaringsplats i Stenungsund. Förvaltningen har inte räknat 
på dessa kostnader eftersom priset beror på upphandlingen. 
 
Kostnad för endast matlåda uppgår till 70,86 kr exkl. moms. Innan ett eventuellt införande 
kan vara aktuellt behöver former och kostnader för distribuering till och från en central plats i 
Stenungsund utredas närmare. I detta ingår beställningar från brukaren till verksamheten och 
från verksamheten till Tjörns Måltids AB, mottagande och inpackning i kylar, kylda 
förvaringsutrymmen, distribution till brukaren och egenkontroll. Befintliga köksenheter har 
idag inte kylutrymmen för kylda matlådor.  
  
Utifrån hur det ser ut idag tillåter dock inte bolagsordningen för Tjörns Måltids AB 
försäljning till Stenungsund (dock pågår en översyn av bolagsordningen). För att kommunen 
ska kunna köpa kylda matlådor av Tjörns Måltids AB måste Stenungsunds kommun bli 
delägare i bolaget.  

 
Inköp av matlådor via Regionservice  
Regionsservice har ett utbud bestående av 14 kylda rätter varav fem är vegetariska. 
Produktionen sker måndag-torsdag där sju rätter produceras varje dag. Regionservice 
debiterar 70 kronor exkl. moms per måltid och leveranskostnaden för kylda transporter är 
strax under 2400 kr exkl. moms per transport via Regionsservices avtal till central 
avlämningsplats i Stenungsund. Vid leverans en gång i veckan uppgår transportkostnaden till 
cirka 125 tkr. Priset för matlåda och transport till central förvaringsplats i Stenungsund uppgår 
till 73 kr exkl. moms per portion.  
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Innan ett eventuellt införande kan vara aktuellt behöver de juridiska förutsättningarna att ingå 
avtalssamverkan med Regionsservice utredas närmare, likaså former och kostnader för 
distribuering till och från en central plats i Stenungsund. I detta ingår beställningar från 
brukaren till verksamheten och från verksamheten till Regionservice, mottagande och 
inpackning i kylar, kylda förvaringsutrymmen, distribution till brukaren och egenkontroll. 
Befintliga köksenheter har idag inte kylutrymmen för kylda matlådor.  
 
Inköp av kylda matlådor via upphandling  
En del andra kommuner i Göteborgsområdet har genom Göteborgs Stads upphandlingsbolag 
ramavtal med en leverantör för inköp och leverans av kylda matlådor. Priset per portion är 50 
kronor inklusive transport (inkl. moms). Stenungsunds kommun deltog inte i upphandlingen 
varför ramavtalet inte får nyttjas. Kommunen skulle i stället behöva göra en egen separat 
upphandling. Det finns en risk att kostnaden per portion blir högre än det pris Göteborg med 
samarbetande kommuner har fått. Anledningen är att kundvolymen i Stenungsunds kommun 
skulle bli avsevärt mycket mindre än den volym som Göteborgs Stad med samarbetande 
kommuner utgör.  
 
Alternativ på marknaden och pågående utvecklingsarbete 
Kyld mat i olika variationer säljs i svenska matvarubutiker, vilket gör att äldre inom ramen för 
sin biståndsbedömda hemtjänstinsats kan få kyld mat utan någon ytterligare kommunal 
mellanhand. Priserna varierar, men ligger på 50-70 kronor. Vissa butiker i Stenungsunds 
kommun har hemleverans, vilket innebär att äldre även själva kan beställa kyld mat på 
matvarubutikernas hemsidor. Kommunen har som tidigare nämnts upphandlade inköp med 
Almö Livs/ICA. Alla omsorgstagare som har fått insatsen ”inköp” beviljad har möjlighet att 
ta del av deras utbud av kylda matlådor. 
 
Äldres ekonomiska förutsättningar 
De ekonomiska förutsättningarna för Sveriges äldre varierar. Den genomsnittliga pensionen i 
Sverige uppgick till 23 000 kronor per månad 2022. I konsumentverkets förslag till budget för 
pensionärer med en inkomst upp till 23 000 kronor per månad framgår att 2700 kronor per 
månad bör avsättas för måltider, vilket blir 80 kronor per dag för frukost, lunch och middag. 
Priset på eventuella kylda matlådor måste sättas i relation till detta.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens bedömning är att samtliga alternativ för att införa matdistribution i form av 
kylda matlådor innebär högre kostnader för kommunen. Dessa måste finansieras antingen 
genom avgifter eller genom en utökning av ram.  
 
För att kommunen ska kunna producera i egen regi behöver minst 5 mnkr investeras i ny 
köksutrustning och nytt kök. Summan är preliminär och behöver utredas närmare.  
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Vid försäljning av kylda matlådor ska kommunen ta ut moms. För närvarande uppgår 
momsen på livsmedel till 12 procent. 
 
För att kommunen ska få full kostnadstäckning vid egenproduktion måste priset för den äldre 
vara 71,91 kronor inkl. moms per portion. Vid ett pris om 55 kronor per portion uppgår 
kommunens merkostnader till drygt 630 tkr. Viktigt att notera att eventuella avvikelser från 
beräknat antal portioner/vecka påverkar priset per matlåda och kommunens kostnader 
markant. Vid en produktion på 400 portioner/vecka krävs ett portionspris på 103,81 kronor 
inkl. moms för att kommunen ska få full kostnadstäckning. Vid ett pris på 77 kronor per 
portion uppgår kommunens merkostnader till ca 500 tkr och vid ett pris på 55 kronor per 
portion till ca 900 tkr. 
 
För att kommunen ska få full kostnadstäckning vid köp av portioner från Tjörns Måltids AB 
måste priset sättas till minst 79,36 kronor inkl. moms per portion. Vid ett pris om 77 kronor 
per portion uppgår kommunens merkostnader till drygt 200 tkr. Vid ett pris om 55 kronor per 
portion uppgår kommunens merkostnader till drygt 1 mnkr. I redovisningen är inte 
transportkostnader eller de förvaltningsinterna kostnaderna som är hänförliga till ett införande 
av kylda matlådor medräknade. 
 
För att kommunen ska få full kostnadstäckning vid köp av portioner från Regionservice måste 
priset sättas till minst 82,15 kronor inkl. moms per portion. I kostnaden ingår priset för en 
matlåda samt transportkostnad till central distributionscentral. Vid ett pris om 77 kronor per 
portion uppgår kommunens merkostnader till ca 180 tkr. Vid ett pris om 55 kronor per portion 
uppgår kommunens merkostnader till cirka 1 mnkr. I redovisningen är inte de 
förvaltningsinterna kostnaderna som är hänförliga till ett införande av kylda matlådor 
medräknade. 
 
Förvaltningen har inte räknat på kostnaden för inköp av kylda matlådor via upphandling, 
eftersom priset för kommunen beror på vinnande anbud. 
 
Angivna kostnader avser 2022. Med anledning av rådande omvärldssituation med bland annat 
ökade livsmedels-, energi- och transportkostnader är det svårt att uppskatta prishöjningar inför 
2023.  
 
Eventuellt ökade merkostnader kan inte finansieras inom ram.  
 
 
Sammanfattande bedömningen 
Den sammanfattande bedömningen är att ett införande av matdistribution i form av kylda 
matlådor leder till ökade kostnader för såväl kommunen som för den enskilde brukaren. När 
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ett nytt produktionskök ska byggas kan frågan om att bygga ändamålsenliga utrymmen för att 
möjliggöra kylda matlådor utredas närmare.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör matdistribution till äldre och bedöms därför inte medföra konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
För alternativen inköp från Tjörns Måltids AB samt Regionservice behöver de juridiska 
möjligheterna utredas närmare.    
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Anna Wejdin 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
erika.lundberg@stenungsund.se 
anna.wejdin@stenungsund.se 
cecilia.malm@stenungsund.se  
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Rivning av byggnader på fastigheterna Stenung 3:112, 3:114 och 
3:244, gamla kommunhuset med flera. 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att riva byggnaderna på Stenung 3:112, 3:114 och 3:244. Innan 
rivning sker ska byggnaden på Stenung 3:244 dokumenteras. Rivningskostnaden belastar 
exploateringsprojektet för CW Borgs väg, Stenung 3:112 med flera. 

 
Sammanfattning av ärendet 
För att bereda plats för bostäder enligt pågående detaljplan CW Borgs väg, Stenung 3:112 
med flera behöver byggnader längs med CW Borgs väg och Göteborgsvägen rivas. Det rör sig 
om två boningshus, en butikslokal och det gamla kommunhuset. Byggnaderna behöver rivas 
under andra kvartalet 2023. Utifrån att det gamla kommunhuset är en del av kommunens 
historia finns kulturhistoriska värden som behöver dokumenteras. Dokumentationen kommer 
att ske genom konsultstöd.  

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen låtit upprätta ett förslag till detaljplan 
gällande bostäder och lokaler på del av CW Borgs väg, Göteborgsvägen och Strandvägen. 
Syftet med detaljplanen är att genom förtätning av befintligt bostads-, detaljhandels- och 
kontorsområde uppföra flerbostadshus, varav cirka 60 trygghetsbostäder i form av 
kooperativa hyresrätter. Med hänvisning till framtaget planprogram är en rivning av 
fastigheterna på Stenung 3:112, 3:114 och 3:244 en förutsättning för ny detaljplan. 
Byggnaderna på fastigheterna föreslås rivas under kvartal två 2023. Planerad byggstart för 
nybyggnation är 2024. 
 
På fastigheten Stenung 3:112, CW Borgs väg 6 och 8 ligger två bostadshus som hyrs ut till 
socialtjänsten och på Stenung 3:114, Strandvägen 6 ligger en butikslokal för secondhand som 
hyrs ut till Lions club. Uthyrning har skett i avvaktan på rivning för ny detaljplan och 
byggnation. 
 
Byggnaden på Göteborgsvägen 20 var tidigare kommunhus. Lokalerna i huset har under åren 
används för kommunens egna verksamheter samt hyrts ut externt till bland annat 
sjukgymnastik, begravningsbyrå och kontor. Utifrån att det gamla kommunhuset är en del av 
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kommunens historia finns kulturhistoriska värden som behöver dokumenteras. 
Dokumentationen kommer att ske genom konsultstöd.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En rivning av byggnaderna på CW Borgs väg med flera är nödvändig för nybyggnation enligt 
pågående detaljplan. Rivningskostnaderna och dokumentation beräknas uppgå till 1,7 mnkr 
och belasta exploateringsprojektet CV Borgs väg, Stenung 3:112 med flera. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Rivningen av före detta kommunhus samt butikslokalen medför inga konsekvenser för barn.  
I det ena bostadshuset på CW Borgs väg bor idag en barnfamilj som kommer att 
omlokaliseras till ny bostad. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
Bilaga 1, Karta fastigheterna Stenung 3:112,3:114 och 3:244 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
peter.jansson@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 87 Dnr: KS 2022/785 
 
Revidering av riktlinjer för hantering av bisysslor 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner reviderade riktlinjer för hantering av bisysslor.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor och jäv” framförs viss kritik mot kommunens 
hantering av bisysslor. För att kunna tillmötesgå rekommendationerna måste befintliga 
riktlinjer för hantering av bisysslor revideras. Förslaget till reviderade riktlinjer förtydligar för 
både chefer och anställda vad en bisyssla är, vilka bisysslor som är tillåtna och ej samt hur 
processen från anmälan av bisyssla till beslut i frågan är avgjord. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 
Reviderade riktlinjer för hantering av bisysslor 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv  
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerber@stenungsund.se 
Rickard.sandin@stenungsund.se 
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Alexander Westerberg Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Revidering av riktlinjer för hantering av bisysslor 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner reviderade riktlinjer för hantering av bisysslor.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor och jäv” framförs viss kritik mot kommunens 
hantering av bisysslor. För att kunna tillmötesgå rekommendationerna måste befintliga 
riktlinjer för hantering av bisysslor revideras. Förslaget till reviderade riktlinjer förtydligar för 
både chefer och anställda vad en bisyssla är, vilka bisysslor som är tillåtna och ej samt hur 
processen från anmälan av bisyssla till beslut i frågan är avgjord. 
 
Beskrivning av ärendet 
Anställda i kommunen omfattas av de lagar, avtal och riktlinjer som reglerar anställdas rätt till 
bisysslor vid sidan om ordinarie anställning. En bisyssla kan vara en extra anställning, ett 
uppdrag eller egen verksamhet vid sidan av det ordinarie arbetet och kan vara tillfällig eller 
permanent och vara både avlönad och oavlönad. För att förebygga och förhindra bisysslor 
som på något sätt kan skada kommunen regleras de anställas rätt till bisyssla i både lag och 
avtal. Kommunen som arbetsgivare kan förbjuda arbetshindrande bisysslor som har en 
negativ inverkan på den anställdes möjlighet att fullgöra en god arbetsprestation. Kommunen 
kan även förbjuda bisysslor som konkurrerar med kommunens verksamhet eller på annat sätt 
riskerar skada förtroendet för kommunen. Det kan exempelvis röra sig om risk för jäv eller att 
kommunens varumärke används för att legitimera bisysslan. Förtroendeuppdrag inom 
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla. 
 
Vid sidan om lag och avtal finns det i kommunen riktlinjer vid hantering av bisysslor. 
Riktlinjerna syftar till ökad transparens och öppenhet och fungerar som ett stöd till både 
anställda och chefer för att vad som är tillåtet och ej. I revisionsrapporten ”Granskning av 
bisysslor och jäv” framförs viss kritik mot kommunens hantering av bisysslor. I 
kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten framgår att vissa åtgärder redan har eller 
kommer vidtas i linje med revisorernas rekommendationer. Exempelvis kommer checklistor 
för chefer och medarbetare ses över, informationen till chefer i chefsintroduktionsprogrammet 
stärkas och en central förteckning av nya bisysslor kommer upprättats. Förvaltningen har 
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också för avsikt att under höst/vinter föreslå förändringar i delegationsordningen rörande 
beslutsrätt för bisysslor i enlighet med granskningens rekommendationer. 
 
För att fullt ut kunna implementera revisorernas föreslagna åtgärder och samtidigt få en 
sammanhållen styrning behöver riktlinjerna för hantering av bisysslor revideras och 
förtydligas. Förslaget till nya riktlinjer förtydligar beslutsprocessen, tydliggör vad som är 
tillåtet och ej, möjliggör bättre beslutsunderlag och undviker dubbelarbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 
Reviderade riktlinjer för hantering av bisysslor 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Christer Larsson 
Sektorchef Personalchef 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerber@stenungsund.se 
Rickard.sandin@stenungsund.se 
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1. Inledning 
Stenungsunds kommun som arbetsgivare är allmänt sett positiv till bisysslor. Däremot kan 
kommunen som arbetsgivaren komma att förbjuda bisysslor som anses skada arbetsgivarens 
förtroende, är arbetshindrande, eller anses konkurrera med kommunens verksamheter. Anmälan 
om bisyssla hanteras av närmsta chef, för att sedan godkännas eller förbjudas av sektorchef. 
Checklistor finns för att stödja processen. 
 
2. Syfte  
Riktlinjerna för hantering av bisysslor syftar till att skapa ökad transparens och öppenhet 
angående hanteringen av bisysslor, samt vad som gäller vid bedömning av anmälan.  
 
Syftet är också att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, 
förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Målsättningen är att det 
endast ska förekomma tillåtna bisysslor, samt att handläggning och beslutsfattande alltid ska 
göras av medarbetare som är fria från jäv.  
 
 
3. Hantering av bisysslor  
 
3.1 Bisysslor  
Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som en anställd har 
vid sidan om sin huvudanställning. För kommunanställda regleras bisyssla av lagen om 
offentlig anställning (LOA) och av kollektivavtalet allmänna bestämmelser (AB). 
 
Enligt AB kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan, i de fall bisysslan:  
 

• Inverkar hindrande på arbetsuppgifterna. 
• Konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. 

 
 
Enligt LOA ska arbetsgivaren förbjuda bisysslan i de fall: 
 

• En medarbetare har någon anställning eller något uppdrag eller utövar någon annan 
verksamhet som kan rubba förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares 
opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 

 
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som 
bisyssla. 
 
 
3.2 Beslut om att förbjuda/tillåta bisyssla 
Arbetsgivaren kan ensidigt besluta om bisysslan är tillåten eller ej. Innan ett beslut om 
bisyssla fattas ska närmaste chef alltid tillsammans med den anställde förvissa sig om att 
uppgifterna i bedömningsunderlaget är rätt uppfattade. 
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För att både arbetsgivaren och medarbetaren ska kunna känna sig trygga och säkra med vad 
som pågår utöver huvudanställningen i kommunen, är det lika viktigt att godkänna bisysslor 
som att förbjuda dem. Av den anledningen ska beslut om bisyssla överlämnas till berörd 
medarbetare oavsett om bisysslan är tillåten eller otillåten. Enklast görs detta genom att 
medarbetaren får en kopia av sin anmälan där både beslutet och motiveringen framgår.  
 
Arbetsgivaren ska i beslutet motivera varför bisysslan förbjuds eller tillåts. Beslutet om bisyssla 
ska förvaras i personakt tillsammans med anmälan. Det finns en checklista som stöd för 
bedömning om bisyssla. 
 
Det är fullt möjligt att förbjuda en bisyssla som aldrig utövats, där det finns anledning att anta 
att en medarbetare står i begrepp att inleda sådan. 
 
Respektive sektorchef är ytterst ansvarig för att det inte förekommer otillåtna bisysslor. 
Sektorchef är också den som ska besluta om en bisyssla anses tillåten eller 
otillåten. Samråd kan om så behövs ske med personalenheten. 
 
 
3.3 Förtroendeskadande bisysslor  
Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor handlar om allmänhetens tillit till kommunen och 
regleras i lagen om offentlig anställning. Enligt 7 § LOA får en anställd inte ha en bisyssla i 
form av en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som kan rubba förtroendet för den 
anställdes eller annan anställds opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens anseende.  
 
Betydelsen av förbudet är att kommunens medarbetare inte får ha bisysslor som medför risk för 
att jävsituationer eller annan förtroendeskada kan uppstå. Risken för förtroendeskada ökar om 
bisysslan är omfattande, om uppgifterna är kvalificerade och berör verksamhetens arbetsområde 
eller ger betydande ekonomisk ersättning. Risken för förtroendeskada blir också större om 
arbetsuppgifterna i huvudanställningen kräver ett särskilt orubbat förtroende, vilket är fallet om 
anställda har ledande positioner eller ansvar för kvalificerad handläggning, upphandling, tillsyn 
eller annan myndighetsutövande verksamhet.  
 
Förtroendeskada kan även uppkomma om Stenungsunds kommuns namn 
används i syfte att legitimera bisysslan. Se separat checklista avseende bedömning 
av förtroendeskadlig bisyssla. 
 
Ett exempel på en förtroendeskadlig bisyssla är om en handläggare är delaktig i kommunens 
markanvisningar, men samtidigt har uppdrag inom ett fastighetsbolag eller annan potentiell 
markexploatör i kommunen.  
 
 
3.4 Arbetshindrande bisysslor  
Med arbetshindrande bisyssla avses arbete och/eller uppdrag som negativt påverkar 
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möjligheterna att fullgöra en god arbetsprestation, så som att arbetsuppgifterna kolliderar i tid 
eller får till följd att medarbetaren får en alltför tung arbetsbörda. Exempel på detta kan vara att 
man: 
 

• Ej kan utföra en fullgod arbetsinsats under arbetstid. 
• Inte kan förskjuta arbetstid eller byta schema. 
• Ej kan ha normal jour eller beredskap. 

 
Arbete hos bemanningsföretag eller i egen firma utöver anställningen i kommunen kan vara 
exempel på en arbetshindrande bisyssla. Den arbetstidsreglering som finns enligt arbetstidslagen 
och i semesterbestämmelser syftar till att tiden utöver heltidsmått, övertid och jour behövs för 
vila och rekreation. 
 
3.5 Konkurrerande bisysslor  
Med konkurrerande bisyssla avses normalt bisyssla som påverkar kommunens verksamhet 
negativt. Konkurrerande bisyssla kan föreligga om bisysslan sker i en verksamhet med 
samma utbud och kundkrets som kommunen har, d.v.s.: 
 

• Den anställde har ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett hur 
verksamheten drivs. 

• Tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att 
starta sådan verksamhet. 

• Innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Sådana 
uppdrag kan vara styrelseuppdrag, revisor eller konsultuppdrag innebärande stöd och 
planering. 

 
Ett exempel på en konkurrerande bisyssla kan vara om en medarbetare har som ordinarie 
arbetsuppgift att ta fram kartunderlag efter beställningar (som inte är myndighetsutövning) och 
på sin fritid driver en egen verksamhet med försäljning av liknande karttjänster.  
 
3.6 Medarbetarens ansvar  
Medarbetaren är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till närmaste chef enligt 
kommunens bestämmelser för anmälande av bisyssla, samt lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma bisysslan. Informationen ska bland annat innehålla 
huvudman för bisysslan, omfattning, varaktighet och kontaktuppgifter. 
 
Utifrån inlämnade uppgifter prövar arbetsgivaren om bisysslan är förenlig med medarbetarens 
uppdrag. En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla en pågående eller förestående 
bisyssla till arbetsgivaren kan bli föremål för disciplinära åtgärder.  
 
3.7 Arbetsgivarens ansvar  
Arbetsgivaren har skyldighet att informera de anställda om riktlinjer för anmälan av bisysslor. 
Information gällande bisyssla ska genomföras vid anställningens ingående, samt årligen vid 
medarbetarsamtal.  
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3.8 Överprövning  
Enligt 8 § AB måste inte arbetsgivaren förbjuda arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor, 
utan kan göra det utifrån sin bedömning. Arbetsgivaren har därför fri prövningsrätt, vilket 
innebär att arbetsgivaren har ensidig rätt att bedöma om en bisyssla är arbetshindrande eller 
konkurrerande och om den ska tillåtas eller ej, såvida bedömningen inte är godtycklig eller 
otillbörlig.  
 
Arbetsgivarens beslut om att förbjuda bisyssla, grundat på 8 § AB, kan överprövas i enlighet 
med reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister. I sådana fall handlar den rättsliga 
prövningen uteslutande om huruvida arbetsgivaren har använt sin fria prövningsrätt korrekt, 
eller på ett godtyckligt eller annat otillbörligt sätt.  
 
Vid beslut om förbud mot förtroendeskadande bisyssla, grundat på 7 § LOA, föreligger ingen fri 
prövningsrätt, utan arbetsgivaren är enligt lagen tvungen att förbjuda förtroendeskadande 
bisysslor. Sådana beslut kan bestridas genom att arbetstagaren själv eller genom den fackliga 
organisation som företräder arbetstagaren, yrkar att beslut upphävs. Rättsliga prövningar av 
tillämpningen av LOA handläggs enligt reglerna i lagen (1974:371) om rättegång i arbetstvister, 
med Arbetsdomstolen som slutinstans (se 37 § LOA). Enligt 38 § LOA kan domstol i väntan på 
att avgörandet vinner laga kraft, bestämma att beslutet om bisysslan tills vidare inte ska gälla.  
 
3.9 Påföljder  
Den arbetstagare som bryter mot förbudet avseende förtroendeskadliga, arbetshindrande 
eller konkurrerande bisysslor kan drabbas av arbetsrättsliga påföljder såsom disciplinåtgärd 
enligt AB eller uppsägning på grund av personliga skäl. Detsamma gäller om arbetstagaren 
vägrar lämna uppgifter eller lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid anmälan av 
bisyssla. 
 
Om arbetsgivaren i sin bedömning av bisyssla, utifrån 8 § AB, anses ha brutit mot avtalet på så 
sätt att den fria prövningsrätten utnyttjats på ett godtyckligt eller otillbörligt sätt, kan 
arbetstagaren i en arbetstvist rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren (54 § MBL).  
 
4. Uppföljning av bisysslor  
Uppgifter om bisysslor ska som en naturlig del inhämtas vid anställningstillfället och årligen vid 
medarbetarsamtalet. Medarbetare som har, eller planerar för bisyssla ansvarar för att anmäla 
detta till arbetsgivaren.  

312



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/268
2022-11-14

 
Karolina Ringmark Till kommunstyrelsen 
Budgetekonom 
 
 
Uppföljning och prognos oktober 2022, Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning och prognos, oktober 2022, 
Stenungsunds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 149,3 mnkr och prognosen för helåret är 155,5 mnkr, vilket 
innebär en budgetavvikelse på 134,4 mnkr. Den prognosticerade avvikelsen är 18,6 mnkr 
högre än augustiprognosen. De största förändringarna jämfört med augustiprognosen hittas 
inom den kommunövergripande verksamheten samt inom sektor socialtjänst.  

Den enskilt största posten som förklarar budgetavvikelsen är skatter och generella statsbidrag 
som i SKR:s senaste prognos visade på intäkter om 77,3 mnkr mer än kommunens 
budgeterade 1 769,7 mnkr. Vidare prognostiserar kommunen vinst vid försäljning av 
exploateringsfastigheter om 9,6 mnkr.   

Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 23,6 mnkr. Sektor utbildning 
prognostiserar ett överskott om 17,5 mnkr. Det största överskottet är hänförligt till 
gymnasieverksamheten, förskolan och grundskolan och beror bland annat på en mer effektiv 
verksamhet, statsbidrag i form av den så kallade skolmiljarden och vakanta tjänster. Sektor 
socialtjänst prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr att jämföra med -1,5 mnkr i 
augustiprognosen. Den största positiva avvikelsen beror på att sektorn tagit emot ytterligare 
statsbidrag men också på att IFO lämnar en bättre prognos än tidigare. Sektor 
samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr, vilket främst beror på kostnader 
för färdtjänst. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr. Avvikelsen 
beror främst på att ett par av de satsningar kommunfullmäktige beslutat om inte verkställts 
samt vakanta tjänster.    

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
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Uppföljning oktober 2022 
Budget 21,1 mnkr, prognos 155,5 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
 
Utfallet för perioden uppgår till 149,3 mnkr och prognosen för helåret är 155,5 mnkr, vilket 
innebär en budgetavvikelse på 134,4 mnkr. Den prognosticerade avvikelsen är 18,6 mnkr hög-
re än augustiprognosen. De största förändringarna jämfört med augustiprognosen hittas inom 
den kommunövergripande verksamheten samt inom sektor socialtjänst.  
Den enskilt största posten som förklarar budgetavvikelsen är skatter och generella statsbidrag 
som i SKR:s senaste prognos visade på intäkter om 77,3 mnkr mer än kommunens budgetera-
de 1 769,7 mnkr.  
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 23,6 mnkr. Sektor utbildning prognostise-
rar ett överskott om 17,5 mnkr. Det största överskottet är hänförligt till gymnasieverksamhe-
ten, förskolan och grundskolan och beror bland annat på en mer effektiv verksamhet, statsbi-
drag i form av den så kallade skolmiljarden och vakanta tjänster. Sektor socialtjänst progno-
stiserar ett överskott om 4,0 mnkr att jämföra med -1,5 mnkr i augustiprognosen. Den största 
positiva avvikelsen beror på att sektorn tagit emot ytterligare statsbidrag men också på att IFO 
lämnar en bättre prognos än tidigare. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott 
om 1,5 mnkr, vilket främst beror på kostnader för färdtjänst. Sektor stödfunktioner prognosti-
serar ett överskott om 3,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på att ett par av de satsningar kom-
munfullmäktige beslutat om inte verkställts samt vakanta tjänster.   
Kommunen redovisar en vinst för försäljning av exploateringsfastigheter om 9,7 mnkr. Inga 
fler försäljningar väntas under året.   
Avgiftskollektivet prognostiserar i allt väsentligt följa budget och såväl vatten och avlopp som 
avfall prognostiserar nollprognoser.  
Prognoserna för respektive verksamhet redovisas under avsnitt ”Kommentarer till 
oktoberresultatet och prognos 2022”. 
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Resultaträkning 

  Bokslut 
Utfall 

ack 
Utfall 

ack Prognos Budget 
 (mnkr) 2021 2021-10 2022-10 2022 2022 
Verksamhetens intäkter 459,7 374,3 402,8 483,3   
Verksamhetens kostnader -1 973,9 -1 628,5 -1 700,9 -2 063,6   
Jämförelsestörande poster -34,1 - -     
Avskrivningar -88,1 -73,3 -73,8 -92,5 -97,5 
Verksamhetens nettokostnader -1 636,4 -1 327,5 -1 371,9 -1 672,8 -1 731,9 
         
Skatteintäkter 1 522,7 1 267,1 1 343,5 1 612,1 1 581,9 
Generella statsbidrag och utjäm-
ning 209,4 158,6 193,3 234,8 187,8 
Verksamhetens resultat 95,7 98,2 164,9 174,1 37,8 
         
Finansiella intäkter 3,5 3,4 3,7 4,0 2,1 
Finansiella kostnader -13,6 -10,9 -19,3 -22,6 -18,8 
Resultat efter finansiella poster 85,6 90,7 149,3 155,5 21,1 
         
Extraordinära poster - - - - - 
         
Årets resultat 85,6 90,7 149,3 155,5 21,1 

 
Kommunen redovisar ett utfall per oktober om 149,3 mnkr, vilket kan jämföras med 90,7 
mnkr vid samma period föregående år.  
 
Intäkterna uppgår till 402,8 mnkr att jämföra med 374,3 mnkr vid samma period föregående 
år, vilket innebär en ökning med 28,5 mnkr och motsvarar 7,6 %.  
 
Driftbidragen från staten uppgår till 87,8 mnkr, vilket är en minskning med 11,4 mnkr jämfört 
med föregående år. Bidragen från Skolverket uppgår till 37,5, vilket är 6,6 mnkr lägre än fö-
regående år. De största bidragen avser statsbidrag för Likvärdig skola och Lärarlönelyftet. 
Bidragen från Migrationsverket har minskat succesivt de senaste åren och uppgår per oktober 
till 9,1 mnkr. Osäkerhet råder hur dessa kommer utvecklas i spåren av kriget i Ukraina. Bi-
dragen från Socialstyrelsen har minskat med 3,1 mnkr och uppgår till 13,7 mnkr. Bidragen 
riktar sig främst till äldreomsorgen och avser bland annat äldreomsorgslyftet samt bidrag för 
att säkerställa god vård inom äldreomsorgen. Bidragen från Arbetsförmedlingen har minskat 
med 6,0 mnkr till följd av färre antal personer med anställningar som genererar anställnings-
stöd.  
 
Taxor och avgifter uppgår till 129,6 mnkr, vilket är en ökning med 13,9 mnkr jämfört med 
föregående år, vilket motsvarar en ökning på 12%. Taxorna för VA har ökat med 5,3 mnkr 
vilket främst beror på den taxeökning som genomförts. En stor ökning återfinns också inom 
bygglovs- och planavgifterna. Vidare har taxorna inom äldreomsorgen ökat, vilket kan härle-
das till att två nya avdelningar öppnat inom särskilt boende. 
 
Intäkterna för hyror och arrenden har ökat med 3,0 mnkr och uppgår till 37,9 mnkr. Ökningen 
beror på en återhämtning av tillfälliga lokalupplåtelser inom kultur och fritid som hade en 
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stark nedgång under de två första pandemiåren. De nya avdelningarna inom särskilt boende 
har också bidragit till ökade hyresintäkter.  
 
Försäljning av verksamhet uppgår till 99,0 mnkr, vilket är en ökning med 7,3 mnkr. Ökningen 
återfinns för sålda platser på gymnasiet, särskolan, grundskolan och inom IFO samt ökad för-
säljning av upphandlingstjänster. 
 
Intäkterna för försäljning av exploateringsfastigheter uppgår till 9,9 mnkr. Vid samma period 
förra året hade ingen motsvarande försäljning skett. 
 
Verksamhetens kostnader uppgår för perioden till 1 700,9 mnkr, vilket är en ökning med 72,4 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 4,4 %.  
 
Personalkostnaderna, som utgör kommunens största kostnadspost, uppgår till 1 093,2 mnkr, 
vilket är 61,2 mnkr högre än föregående år och motsvarar en ökning på 5,9 %. Månadslön har 
ökat med 46,7 mnkr och uppgår till 681,1 mnkr. Ökningen motsvarar 7,4 % och är därmed 
högre än utfallet av lönerevisionen. Antalet årsarbetare har ökat med 176 och uppgår till 
2 109. Ökningen återfinns främst inom sektor socialtjänst. Inom sektor stödfunktioner har 
ökning skett på grund av att organisationen för fastighet övergått från Stenungsundshem till 
kommunen, vilket påverkar såväl kostnaderna som antalet årsarbetare. Timlönerna har mins-
kat med 3,4 mnkr och uppgår till 27,7 mnkr. Kostnaderna för sjuklön uppgår till 20,5 mnkr att 
jämföra med 17,8 mnkr föregående år. Detta är en ökning med 15,4 %. Sjuklönekostnaderna 
hade sin topp i februari månad och uppgick till 4,1 mnkr. Kostnaderna för övertid och fyll-
nadslön har ökat med 5,3 mnkr, vilket är kopplat till den höga sjukfrånvaron.   
 
Kostnaderna för pensioner uppgår till 48,4 mnkr, att jämföra med 65,2 mnkr vid samma peri-
od föregående år. Under 2021 ändrades livslängdsantagande på pensionsskuldsberäkningen 
vilket medförde en högre pensionskostnad än under ett normalt år. Inför 2023 och 2024 
kommer kommunen se en kraftig kostnadsökning för pensioner framförallt på av grund ökad 
inflation men också på grund av nytt pensionsavtal.  
 
Köp av huvudverksamhet uppgår till 214,5 mnkr, vilket är 24,0 mnkr högre än föregående år. 
Störst ökning finns för köpta platser inom LSS. Likaså har köpta platser inom gymnasiet och 
inom förskolan ökat samt köpta tjänster för färdtjänsttransporter.   
 
Kommunens kostnader för livsmedel uppgår för perioden till 16,4 mnkr. Under motsvarande 
period föregående år uppgick kostnaderna till 13,9 mnkr. Detta innebär en kostnadsökning 
med 18,3 %, vilket till stor del är hänförbart till kostnadsutvecklingen på livsmedel. En ytter-
ligare förklaring är att gymnasiet genomförde distansundervisning under 2021, vilket inte 
varit fallet under 2022.  
  
Kostnaderna för el och fjärrvärme uppgår till 32,4 mnkr att jämföra med 27,2 mnkr föregåen-
de år. Kostnadsökningen är 19,0 %. Ökningen beror främst på ökade fasta avgifter för nätet. 
Elförbrukningen är reglerad i ramavtalen och följer därför inte kostnadsutvecklingen på 
marknaden. Nytt avtal kommer löpa från 2023 och högre prisutveckling väntas. Total elför-
brukning kommer att öka i takt med att nya verksamhetslokaler tas i bruk, dock kommer 
energieffektiviteten bli bättre i de nya lokalerna vilket kommer att hålla nere förbrukningen 
per kvadratmeter. 
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Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgår till 16,9 mnkr, vilket är 2,3 mnkr lägre än föregå-
ende år. Kostnadsminskningen beror på att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat 
jämfört med föregående år. 
 
Flera kostnadsslag har påverkats av prisutvecklingen på marknaden. Kostnader för drivmedel 
har ökat med 1,0 mnkr och uppgår till 2,8 mnkr. Fler antal resor är också en del av förklaring-
en till kostnadsökningen för drivmedel. Kostnaderna för VVS-material, transportkostnader 
och reparations- och underhållskostnader har också ökat väsentligt jämfört med föregående år, 
vilket delvis kan hänföras till kostnadsutvecklingen.  
 
Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 73,8 mnkr, vilket är en ökning med 0,6 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna har ökat på grund av höga 
investeringar men också på ändrade redovisningsprinciper för finansiell leasing av lös egen-
dom. En genomgång av klassificering av fast egendom pågår och kommer att påverka av-
skrivningskostnaderna på samma sätt som lös egendom.  
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under 
rubriken Kommentarer till augustiresultat samt prognos. 
 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte översti-
ger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska balanskravsjustering i form av realisa-
tionsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning och orealiserade vinster/förluster i vär-
depapper och återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper räknas bort. Kommu-
nen har inga balanskravsjusteringar. Däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser 
som är intjänade före 1998 i balansräkningen. Den förändring som skett under året ska räknas 
bort från balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet för oktober månad uppgår till 137,9 
mnkr och prognosen för helåret är 141,8 mnkr. 
 

 
 

  

Avstämning av balanskrav, mnkr

2020 2021 okt-22
Prognos 

2022
Budget 

2022
Årets resultat enligt resultaträkningen 138,2 85,6 149,3 155,5 21,1
 - Samtliga realisationsvinster -4,8 - - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - -
 - Ansvarsförbindelsens förändring -6,8 -6,1 -11,4 -13,7 -16,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 126,6 79,5 137,9 141,8 5,0
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - -
Balanskravsresultat 126,6 79,5 137,9 141,8 5,0
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Driftbudgetavräkning 
 

  

Bokslut Utfall tom Budget Prognos Avvikelse Avvikelse Avvikelse Avvikelse

tkr 2021 okt -22 2022 2022 i tkr aug i tkr apr i tkr mar i tkr

Politisk verksamhet -10 228 -8 070 -11 028 -10 628 400 300 0 0
Kommunövergripande -41 765 -35 910 -65 116 -53 888 11 228 3 500 1 400 1 100

Sektor utbildning 17 500 16 000 6 000 5 300
Sektorsövergripande -22 667 -19 296 -29 792 -23 892 5 900 2 700 0 0
Förskola -147 932 -130 119 -156 922 -152 522 4 400 4 400 1 900 1 900
Grundskola -308 090 -256 381 -310 420 -307 720 2 700 3 600 800 1 300
Gymnasieverksamhet -114 208 -96 538 -124 344 -118 844 5 500 4 800 1 400 800
Särskolan -24 911 -19 585 -25 571 -24 071 1 500 1 100 500 500
Staben -54 969 -49 645 -62 285 -60 785 1 500 1 200 1 400 1 400
Kompetens och utveckling -33 682 -30 417 -34 474 -36 674 -2 200 -400 0 -600
Kultur / Fritid -78 347 -64 350 -75 372 -77 172 -1 800 -1 400 0 0

Sektor socialtjänst 4 000 -1 500 -2 700 -3 600
Sektorsövergripande -9 295 -4 755 -12 684 -4 684 8 000 4 500 3 000 3 000
IFO -108 935 -90 243 -117 379 -109 379 8 000 5 500 3 900 3 000
Funktionshinder -147 180 -138 557 -152 831 -167 331 -14 500 -13 200 -9 500 -8 900
Vård och omsorg -266 414 -232 916 -282 070 -279 570 2 500 1 700 -100 -700

Sektor samhällsbyggnad -1 700 -1 200 -1 300 -1 700
Samhällsbyggnad -61 055 -60 677 -74 553 -76 253 -1 700 -1 200 -1 300 -1 700
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0 0
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0 0

Sektor stödfunktioner 3 800 3 700 1 300 1 000
Stabsfunktioner -83 213 -74 339 -95 254 -91 854 3 400 3 000 1 500 1 400
Fastighet (intäktsfinansierad) -10 121 -1 814 -5 844 -4 844 1 000 1 000 500 500
Servicefunktionen -94 614 -81 167 -98 811 -99 411 -600 -300 -700 -900

0 0
0 0

Kalkylerad kapitalkostnad 104 701 85 925 112 546 108 824 -3 722 -3 722 -4 478 -4 478
Avskrivningar -88 054 -73 824 -97 912 -92 500 5 412 5 412 3 912 3 912

Nettokostnad -1 600 979 -1 382 678 -1 720 116 -1 683 198 36 918 22 490 4 134 1 534

Skatter och finansiella poster 0 0
Finansverksamheten 1 717 897 1 522 361 1 741 168 1 829 013 87 845 83 688 56 052 41 167
Exploatering 2 777 9 659 0 9 659 9 659 9 659 9 550 9 550

Resultat före 
jämförelsestörande poster 119 695 149 342 21 052 155 474 134 422 115 837 69 736 52 251

Jämförelsestörande poster -34 080 - - - - - -

Årets resultat 85 615 149 342 21 052 155 474 134 422 115 837 69 736 52 251
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Kommentarer till oktoberresulta-
tet och prognos 2022 

 

Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 1 120 tkr. Anledningen 
är ännu ej uppkomna kostnader för kom-
munrevisionen samt i övrigt något lägre 
kostnader för arvoden än budgeterat för 
merparten av de politiska 
instanserna.  Prognosen för helåret är posi-
tiv med 400 tkr. 
Kommunövergripande 
Utfallet för perioden uppgår till 35 910 tkr, 
vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget med 18 353 tkr. Prognosen för året 
är ett överskott om 11 228 tkr. Augustipro-
gnosen pekade på ett överskott om 3 500 
tkr. Den förändrade prognosen jämfört 
med augusti består framförallt av lägre 
kostnader för volymer och kapitalkostna-
der än budget samt att kommunstyrelsens 
oförutsedda medel inte utnyttjas fullt ut. 
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar, kommunövergripande 
personalrelaterade kostnader och ökade 
driftskostnader maa investeringar samt 
räddningstjänst. Södra Bohusläns Rädd-
ningstjänstförbund har aviserat ett under-
skott jämfört med budget, Stenungsunds 
kommuns andel uppgår till 2 835 tkr. 
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett överskott 
om 16 652 tkr. Prognosen för 2022 är ett 
överskott om 17 500 tkr. Sektor utbildning 
har under 2022 fått tillfälliga medel för att 
komma tillrätta med konsekvenserna av 
pandemin. Dels i form av den så kallade 
Skolmiljarden som är ett statsbidrag men 
också i form av en förstärkning i sektorns 
budgetram. Sektorn har fördelat medlen 
mellan olika verksamheter och till olika 
ändamål men i huvudsak med inriktning på 
att fler elever inom grund- och gymnasie-
skolan ska nå sina mål. Samtidigt har de 
här tillfälliga satsningarna förmodligen 

trängt undan andra kostnader och därmed 
indirekt bidragit till överskottet. 
Sektorsövergripande 
På det sektorövergripande ansvaret redovi-
sas ett överskott om 5 530 tkr och progno-
sen för 2022 pekar på ett överskott om 
5 900 tkr. Den främsta anledningen till 
överskottet är de medel som sektorn tillde-
lats i budgetramen för att komma tillrätta 
med effekterna av pandemin som är budge-
terade och prognostiserade här samtidigt 
som motsvarande kostnad finns i respekti-
ve verksamhet. Olika vakanser har under 
året lett till att lönekostnaderna ligger un-
der budget. Det finns också en positiv av-
vikelse på kostnaderna för skolskjuts även 
om det överskottet är mer osäkert då kom-
munen får en avräkningsfaktura utifrån 
faktiska kostnader från Västtrafik efter 
varje avslutat kalenderår.  
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett överskott om 648 
tkr och prognostiserar ett överskott om 
4 400 tkr. Anledningen till att resultat och 
prognos skiljer sig så mycket beror på att 
förskolans budgetram kommer att förstär-
kas utifrån volymökningar. Förskolan har 
under 2022 haft betydligt fler barn i verk-
samheten än vad som budgeterats vilket 
underlättar för förskolorna att hantera sin 
budget. Vidare finns det ett överskott på 
köpta platser inom pedagogisk omsorg. 
Förskolans satsning på mindre barngrupper 
har genomförts under året men det är fort-
farande svårt att rekrytera utbildade förs-
kollärare vilket innebär att en del tjänster 
tillfälligt bemannas av personal som saknar 
rätt utbildning. De lägre lönekostnaderna 
som blir konsekvensen av det har också 
bidragit till överskottet. 
 
Grundskola 
Grundskolan har en positiv budgetavvikel-
se om 2 303 tkr och prognostiserar ett 
överskott om 2 700 tkr vid årets slut. Anta-
let elever har ökat mer än budgeterat under 
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året och andelen elever som går på fritids-
hem har också ökat. Tillsammans har det 
lett till ett mindre underskott på grundsko-
lans volymer men samtidigt leder ökningen 
till att det blir lättare för grundskolorna att 
arbeta med sin ekonomi. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett överskott 7 366 tkr 
och prognosen pekat på ett överskott om 
5 500 tkr. De senaste två årens kraftiga 
volymökningar har lett till att gymnasiet 
har mycket god fyllnadsgrad på många 
program och i många klasser vilket leder 
till en effektiv verksamhet. Under slutet av 
förra året och början av det här året fanns 
vakanta tjänster vilket bidrar till överskot-
tet. Kostnaderna för material har varit låga 
under året men kommer att öka under de 
sista två månaderna.   
 
Särskola 
Särskolan redovisar en positiv avvikelse 
gentemot budget om 1 775 tkr och progno-
stiserar ett överskott för 2022 om 1 500 tkr. 
Till grund för överskottet finns en minsk-
ning av antalet köpta platser inom gymna-
siesärskolan samt att några platser blivit 
billigare än förväntat. 
 
Stab/stöd 
Stab/stöd redovisar ett överskott om 2 259 
tkr och prognostiserar en positiv budgetav-
vikelse om 1 500 tkr vid årets slut. Den 
främsta anledningen till överskottet är det 
flexibla särskilda stödet som saknat perso-
nal under året. Den personalen har nu re-
kryterats vilket kommer att påverka grund-
skolans resultat positivt framöver. 
 
Kompetens och utveckling 
Kompetens och utveckling redovisar ett 
underskott om 1 689 tkr och prognosen 
pekar på ett underskott om 2 200 tkr. Un-
derskottet beror till största del på att kost-
naden för försörjningsstöd till nyanlända 
personer som inte kommit in i etablering 
ökat kraftigt. Ökning innebär att intäkterna 
från etableringsschablonen inte täcker 
kostnaderna. Det finns även underskott på 

vuxenutbildningen där vissa utbildningar 
haft låg fyllnadsgrad, däribland kockut-
bildningen där intaget av nya elever nu har 
stoppats. Slutligen finns differensen mellan 
kostnader för inhyrning och intäkter för 
uthyrning av bostäder till nyanlända kvar 
även om den nu utgör en mindre del av det 
samlade underskottet.  
 
Kultur och fritid 
Kultur och Fritid redovisar ett underskott 
på 1 540 tkr och prognostiserar ett under-
skott om 1 800 tkr. Intäkterna på 
Stenungsunds Arena och då i första hand 
simhallen drabbades hårt av pandemin och 
har inte hämtat sig riktigt förrän nu, i bör-
jan av hösten. Det är den främsta anled-
ningen till underskottet. Det finns också ett 
underskott i hamnverksamheten där det 
pågår ett omställningsarbete. Hamnverk-
samheten förväntas ha sin ekonomi i ba-
lans 2023. 
 
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar per augusti en 
positiv budgetavvikelse på 5 684 tkr. För 
helåret  prognostiserar sektorn ett överskott 
om 4 000 tkr. Prognosen har förbättrats 
gentemot augusti vilket till stor del beror 
på att sektorn tagit emot ytterligare statsbi-
drag men också på att IFO lämnar en bättre 
prognos än tidigare. Sektorn hade förhöjda 
personalkostnader i början av året som 
konsekvens av covid-19 och kostnaden för 
köpta platser inom LSS har ökat ytterliga-
re. 
 
Sektorsövergripande 
Sektorsövergripande redovisar för perioden 
ett överskott om 5 816 tkr och prognostise-
rar för året ett överskott om 8 000 tkr. 
Överskottet beror till största del på oförde-
lade statsbidrag samt den budgetförstärk-
ning som sektorn fått för att hantera konse-
kvenserna av pandemin. Överskottet beror 
också, men i mindre utsträckning på perso-
nalkostnader under budget. 
IFO 
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IFO redovisar för perioden ett överskott 
om 7 573 tkr och prognosen pekar på ett 
överskott om 8 000 tkr. Kostnaderna för 
placeringar är lägre än budgeterat även om 
kostnaden för familjehem ligger högt. An-
talet hushåll med försörjningsstöd har 
minskat under året vilket också medfört 
minskade kostnader. Tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten arbetar verksam-
heten aktivt med att öka självförsörjnings-
graden vilket får positiva effekter för för-
sörjningsstödet. IFO har också tagit del av 
flera statsbidrag vilket påverkar resultatet 
positivt även om det också finns kostnader 
knutna till bidragen. 
 
Funktionshinder 
Funktionshinder redovisar för perioden ett 
underskott om 10 670 tkr. Verksamheten 
prognostiserar ett underskott om 14 500 tkr 
för 2022. Underskottet förklaras av flera 
köpta platser inom LSS där verksamheten 
saknar lägenheter och gruppbostäder. Det 
nya LSS-boendet som är under uppbygg-
nad är försenat vilket bidrar till bristen på 
tillgängliga platser. 
 
Vård och omsorg 
För perioden redovisar vård och omsorg ett 
överskott om 2 965 tkr. Prognosen för hela 
2022 är ett överskott på 2 500 tkr. 
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är ett överskott om 1 100 tkr. Över-
skottet beror på relativt höga statsbidrag 
som bland annat använts för att finansiera 
kostnader för inhyrda sjuksköterskor samt 
vikarier under sommaren. Statsbidragen 
har också använts för att finansiera det 
sommartillägg som betalats ut till personal 
som valt att flytta sin semester. 
Prognosen för ordinärt boende är ett över-
skott om 3 500 tkr. Verksamhetens över-
skott finns inom hemtjänstdistrikten, där 
antalet mindre omfattande beslut ökat sam-
tidigt som antalet tyngre beslut minskat. 
Den förändringen har medfört att verksam-
heten kunnat utnyttja personalresursen på 
ett bättre sätt. Verksamheten Personlig 
Assistans har ett överskott beroende på ett 

nytt beslut samt svårigheter att rekrytera 
personal.  Köpta platser inom kottidsverk-
samheten påverkar resultatet negativt. An-
talet sådana platser har dock minskat under 
hösten. 
Prognosen för SÄBO är ett underskott på 2 
100 tkr. Under årets första månader var 
sjukfrånvaron hög beroende på covid-19 
och innebar ökade kostnader för vikarier 
och övertid vilket är den främsta anled-
ningen till verksamhetens underskott. 
Verksamheten har också kostnader utöver 
budget på vissa avdelningar på grund av 
ökad vårdtyngd. Samtidigt har verksamhe-
ten fått statsbidrag som kompenserar för 
det. 
 
Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott om 1 426 tkr för perioden. Helårs-
prognosen för hela sektorn är ett under-
skott på 1 700 tkr.  
Exploatering redovisar ett litet överskott på 
verksamhetsnivå om 103 tkr. Prognosen 
för helåret visar en budget i balans. Den 
förändrade prognosen jämfört med i au-
gusti beror på en överklagad detaljplan där 
intäkterna troligen blir lägre samt ytterliga-
re kostnader för juridiskt ombud i samband 
med detta.     
Bygg Miljö redovisar ett överskott om 30 
tkr för perioden. Prognosen för helåret är 
en budget i balans. Intäkterna inom miljö 
och livsmedel väntas ligga i nivå med bud-
get, medan bygglovsintäkterna väntas öka 
något och täcka underskott i andra delar i 
budgeten.  
Strategi Samordning redovisar ett över-
skott om 952 tkr för perioden. Prognosen 
för helåret visar på en budget i balans. Ar-
bete pågår inom verksamheten och över-
skottet beror på slutförda men ännu ej fak-
turerade uppdrag. Verksamheten planerar 
att genomföra alla extrasatsningar som 
tilldelats i budget.  
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Infrastruktur redovisar ett samlat överskott 
om 1 426 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret visar på en budget i balans. Verk-
samheten har en strukturerad plan för in-
satser inom gata och trafik under hösten 
som kommer förbruka det uppbyggda 
överskottet.  
Färdtjänst redovisar ett underskott om 1 
731 tkr. Prognosen visar ett underskott på 
2 000 tkr. Underskottet beror på en kombi-
nation av ökade kostnader hos Västtrafik 
och ökade volymer samt avtal för personli-
ga färdtjänstresor med taxi som löper ut 
under året.  
Bostadsanpassning redovisar ett underskott 
om 91 tkr för perioden och prognosen är 
ett underskott på 200 tkr. Ett par större 
ärenden har belastat verksamheten sedan i 
augusti, därav den förändrade prognosen. 
Prognosen är fortsatt osäker då ytterligare 
större ärenden kan komma att utbetalas 
under året.  
 
VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp redovisar ett mindre 
underskott för perioden på 98 tkr. Inför 
året har en taxejustering gjorts med 12% 
och intäkterna beräknas nu täcka verksam-
hetens kostnader samt på sikt bidra till att 
betala tillbaka den skuld verksamheten har 
till skattekollektivet. Under senare delen av 
perioden har verksamheten haft höga kost-
nader för serviser som krävt långa led-
ningsdragningar vilket gjort de ovanligt 
dyra. Även ökat underhåll på ledningsnätet 
samt kostnader för inköp av vattenmätare 
bidrar till ökade kostnader. Samtidigt ser 
verksamheten en lägre framdrift i vissa 
delar inom driften på grund av svårighet att 
få fram reservdelar och material. Progno-
sen för året är en budget i balans. 
 
Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam redovisar för perio-
den ett överskott om 814 tkr. Verksamhe-
ten kommer under hösten påföras kostna-
der för borttagande av osorterat abonne-
mang. Det innebär bland annat engångs-
kostnader i form av inköp av kärl som än-

nu inte belastat verksamheten. Det innebär 
också en ökad entreprenadkostnad då antal 
tömningar ökar. Verksamheten har även 
kostnader för markinköp vid deponin Rin-
nela. Förvaltningen ser en fortsatt ökning 
av kostnader för bränsle och utsläppsrätter 
vilket också leder till ökade kostnader för 
verksamheten. Prognosen för året är en 
budget i balans.   
Försäljning av exploateringsfastigheter 
Under året har verksamheten sålt fastighe-
ten Bråland 2:44 och fastigheten 1:226 
Stora Höga.  
Extra satsningar i budget 
Samhällsbyggnad har tilldelats medel för 
extra satsningar i budget som ska användas 
till belysning, gatuunderhåll, datorer, kom-
pentensutveckling, vintercyklister, miljö-
vård, medfinansiering av Orustbron och 
motverka effekter av corona. Dessa medel 
kommer att förbrukas. 
 
Sektor stödfunktioner   
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 
oktober en positiv avvikelse om 9 560 tkr. 
Prognos för helår beräknas till ett överskott 
på 3 800 tkr.  
  
Stabsfunktionerna 
Utfallet per den 31 oktober är positivt och 
uppgår till 5 038 tkr. De huvudsakliga an-
ledningarna till avvikelsen är att ett par av 
de satsningar som kommunfullmäktige 
beslutat om inte verkställts. Dessa sats-
ningar avser rekrytering av brottsförebyg-
gande samordnare och tillfällig personal-
förstärkning för stärkt dokument- och 
ärendehantering. Anledningen till att dessa 
beslutade åtgärder inte har verkställts är 
kraftigt försämrade budgetförutsättningar 
för 2023. Vidare är personalkostnaderna 
lägre än budget på grund av ej tillsatta 
tjänster och tillfälliga vakanser. Prognosen 
för helår är ett överskott om 3 400 tkr. 
 
Fastighet  
Fastighet redovisar för perioden ett över-
skott om 3 374 tkr. Kostnaderna för energi- 
och uppvärmning har varit lägre än budge-
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terat, vilket beror på att flera verksamheter 
delvis var stängda under början av året 
samt att vädret under hösten har varit ovan-
ligt milt. Dessutom har den årliga vattenav-
läsningen visat på lägre vattenförbrukning 
än uppskattat. Det har resulterat i en åter-
betalning på 400 tkr vilket påverkar utfallet 
för perioden positivt. Fastighet arbetar fo-
kuserat med underhåll. Prognos för helår är 
därför oförändrad gentemot augusti och 
uppgår till 1 000 tkr.  
 
Service  
Utfallet för service uppgår för perioden till 
en positiv avvikelse om 1 175 tkr. Prognos 
för funktionen beräknas till ett underskott 
om 600 tkr. 
Måltidsverksamheten prognosticerar ett 
underskott om 500 tkr. Det beror dels på 
högre personalkostnader främst relaterade 
till ombyggnationen av Nösnäs produk-
tionskök, dels på höga kostnader för livs-
medel. Underskottet hade varit större om 
kommunfullmäktige inte tillskjutit medel 
till måltid. Prisutvecklingen framåt är svår 
att förutse, men bedömningen är att livs-
medelspriserna, bland annat på grund av 
Ukraina-krisen och stigande energipriser, 
kommer fortsätta öka under året. Parkverk-
samheten prognosticerar ett underskott om 
100 tkr. Det beror främst på att verksamhe-
tens budget är otillräcklig att finansiera 
verksamhetens löpande kostnader.  
 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 846 983 tkr och är base-
rad på SKR:s oktoberprognos. Prognosen 
innebär en positiv budgetavvikelse om 77 
272 tkr, vilket är 3 407 tkr bättre än pro-
gnosen i augusti.  
Skatteintäkterna har en positiv prognos på 
30 422 tkr. Avvikelsen innefattar en korri-
gering på såväl årets som föregående års 
skatteintäkter. Förklaringen till avvikelsen 
är en starkare utveckling av lönesumman 
än i tidigare prognoser.  

  
De generella statsbidragen har en positiv 
prognos på 47 028 tkr. Den största avvikel-
sen avser inkomstutjämningen och uppgår 
till 22 594 tkr. Avvikelsen grundar sig i ett 
högre invånarantal och en lägre skattekraft 
i Stenungsund än tidigare prognoser. Vida-
re har kommunen erhållit generella statsbi-
drag för att hantera finansieringen med 
anledning av kriget i Ukraina, medel från 
de så kallade skolmiljarderna, bidrag till 
följd av färre timanställda inom äldre-
omsorgen samt för att öka antalet sjukskö-
terskor inom SÄBO. Av dessa går 10 284 
tkr till respektive verksamhetsområde.  
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot för perioden uppgår till -15 
700 tkr och prognosen för helåret är -18 
671 tkr, vilket är 1 923 tkr sämre än bud-
get.  
 
De finansiella intäkterna prognostiseras 
generera ett överskott om 1 876 tkr och 
beror i huvudsak på en överskottsutdelning 
från Kommuninvest och en högre aktieut-
delning från Stenungsundshem AB än 
budgeterat. 
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett underskott om 3 799 tkr och 
beror främst på högre finansiell kostnad på 
pensionsavsättningen och ansvarsförbin-
delsen än budgeterat. Räntor på lån pro-
gnosticeras bli lägre än budgeterat. 
 
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgif-
ter prognostiseras till ett överskott om 12 
497 tkr. 
Kostnaderna för pensioner, som är basera-
de på KPA:s augustiprognos, beräknas 
uppgå till 2 516 tkr lägre än budgeterat. 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen står 
för den största delen av avvikelsen. Intäk-
terna från PO-pålägget är högre än budge-
terat medan arbetsgivaravgifterna är lägre 
än budgeterat. Vidare har de lagstadgade 
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arbetsgivaravgifterna sänkts för ungdomar, 
vilket påverkar kommunens resultat posi-

tivt. Kommunen har också erhållit bidrag 
för ersättning av sjuklönekostnader.  
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Aktualisering och revidering av policy för kommunala fordon i 
Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar policy för kommunala fordon att gälla till och med slutet av 2026.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Policyn för kommunala fordon i Stenungsunds kommun beskriver vilka krav som gäller för 
kommunens personbilar, lätta lastbilar och bussar under 3,5 ton samt tunga fordon. Kraven är 
även normgivande för fordon för persontransporter med extern leverantör och transporter med 
tredjepartsfordon. Den nuvarande policyn upphör att gälla vid årsskiftet 2022/2023.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ett samarbete kring centraliserad fordonshantering med Kungälvs, 
Tjörns och Lilla Edets kommuner. Syftet med samarbetet är att sänka kommunens 
fordonsrelaterade kostnader samt att upprätthålla hög kvalitet och effektiviserad verksamhet 
genom en övergripande förvaltning av respektive kommuns fordonsflotta. Målen med den 
gemensamma fordonshanteringen är bland annat att effektivisera nyttjandet av den befintliga 
fordonsflottan, reducera kostnaderna genom samordnade upphandlingar och avrop, minimera 
fordonsrelaterad administration, öka antalet miljövänliga fordon med mål att uppnå ett fossilt 
oberoende och att säkerställa tillgången på välfungerande fordon. För att dessa övergripande 
mål ska uppnås behöver respektive samarbetskommuns styrdokument rörande kommunala 
fordon vara enhetliga, särskilt vad gäller roller och ansvar samt fordonskrav.  
 
Stenungsunds kommun har sedan tidigare en policy för kommunala fordon. Policyn beskriver 
vilka krav som gäller för kommunens personbilar, lätta lastbilar och bussar under 3,5 ton samt 
tunga fordon. Kraven är även normgivande för fordon för persontransporter med extern 
leverantör och transporter med tredjepartsfordon. Skrivningarna i avsnitt 3 (dock ej 3.1 och 
3.2) och 4 är gemensamma för de ingående kommunerna i Centraliserad Fordonshantering. 
Det är angeläget att samtliga ingående kommuner har samma skrivningar, då harmonisering 
av reglering är en förutsättning för att uppnå fördelarna med samarbetet.  
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Den nuvarande policyn upphör att gälla vid årsskiftet. Förvaltningen har därför 
aktualitetsprövat dokumentet. Förvaltningen bedömer att policyn som helhet fungerar väl som 
styrning för inköp av nya fordon. Vissa ändringar bör dock göras.  
 
Från och med 22 juni 2022 gäller nya krav för upphandlande myndigheter när det kommer till 
inköp eller leasing av fordon. I korthet innebär kraven bland annat att 38,5 procent av alla 
lätta fordon som införskaffas fram till 2025 ska vara så kallade rena lätta fordon. Definitionen 
av ett rent lätt fordon fram till 2025 är ett fordon som släpper ut maximalt 50 gram koldioxid 
per kilometer. I praktiken är det endast elbilar, vätgasbilar och vissa laddhybrider som 
uppfyller kriterierna. Efter 2025 definieras ett rent lätt fordon som ett fordon som inte har 
några koldioxidutsläpp.  
 
Utifrån detta, och det i strategiskt plan antagna Agenda 2030-målet om att bekämpa 
klimatförändringarna, föreslår förvaltningen att det i policyn framgår att kommunens ambition 
är att fordonsflottan i så hög utsträckning som möjligt ska vara fossilfri. Förvaltningen 
bedömer att möjligheten att på kort sikt ställa om fordonsflottan är begränsad, främst på grund 
av avsaknad av laddinfrastruktur. För närvarande pågår dock ett projekt om att bygga ut 
laddinfrastruktur på platsen varifrån hemtjänsten i syd utgår från.  
 
I punkt 4.3 föreslår förvaltningen att första punkten under drivmedel revideras på ett sådant 
sätt att exemplifieringen av olika bränsletyper tas bort. Dessutom föreslår förvaltningen att 
meningen om krav på drivmedel stryks då kommunen saknar rådighet.  
 
Stenungsunds kommun har antagit klimatlöftet Vi ställer krav i upphandling för 
transportdelen i nya avtal. Utifrån detta har krav ställts på bland annat fordonets ålder (max 
åtta år) och Euro klass VI i upphandlingar. I punkt 5 i policyn framkommer nu att tunga 
fordon måste uppfylla kraven för Euro VI. I punkt nummer 7 framkommer att kommunen bör 
ställa, för ändamålet, lämpliga krav avseende miljö och klimat i samtliga upphandlingar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer inte att antagandet av policyn i sig har några ekonomiska 
konsekvenser. Däremot noterar förvaltningen att leasingavgiften för fordon som uppfyller de 
nya lagkraven generellt är högre. Detta kommer att ha en påverkan på verksamheternas 
kostnader framöver.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-22 
Ny fordonspolicy 
Fordonspolicy med ändringskommentarer 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Jorgen.hedin@kungalv.se 
andreas.soder@stenungsund.se 
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Stenungsunds kommun – Rapportens namn
www.stenungsund.se

Fordonspolicy för Stenungsunds 
kommun 
1. Inledning 

Policy för kommunala fordon beskriver vilka krav som gäller för kommunens personbilar, lätta 
lastbilar och bussar under 3,5 ton samt tunga fordon. Kraven är även normgivande för fordon 
för persontransporter med extern leverantör samt övriga transporter med tredjepartsfordon. 
Policyn berör Centraliserad Fordonshantering och de chefer som ansvarar för beställning av 
fordon. Skrivningarna i avsnitt 3 och 4 är gemensamma för de ingående kommunerna i 
Centraliserad Fordonshantering.  

2. Syfte 

Syftet med policyn är att styra mot en mer miljöanpassad, trafiksäker och resurseffektiv 
fordonsflotta. Genom att kraven i anvisningen följs är kommunen dessutom en god förebild för 
medborgare och företag i kommunen. 

3. Roller och ansvar 

Den övergripande förvaltningen av fordon ombesörjs av Centraliserad Fordonshantering i 
enlighet med upprättat Samarbetsavtal kring Centraliserad Fordonshantering. 

Den löpande driften av fordon ombesörjs av arbetsmarknadsenheten i enlighet med upprättat 
dokument Rutin och handledning för fordonsdrift. 

Beställande chef ansvarar för varje enskilt fordon i enlighet med upprättat dokument Rutin och 
handledning för beställande chef. 

4. Fordonskrav personbilar, lätta lastbilar och bussar under 3,5 ton 
4.1. Klimat- och miljöpåverkan 
Kommunen ska sträva efter att fordonsflottan i så hög utsträckning som möjligt är fossilfri. 
Lämpligaste fordon väljs i första hand utifrån så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt 
samt utifrån ekonomi och behov. När ett fordon ersätts eftersträvas alltid en lägre 
miljöpåverkan än för det befintliga. El som används till fordon ska vara förnybar och detta bör 
även gälla för gas. Friktionsdäck ska vara standard som vinterdäck, dubbdäck kan erbjudas vid 
behov. 
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4.2. Säkerhet 

• Personbilar och minibussar ska ha uppnått minst 5 stjärnor i krocksäkerhet enligt Euro 
NCAP.  

• Fordonen ska vara utrustade med airbag på förar- och passagerarsida. 
• Fordonen ska vara utrustade med antisladdsystem. 
• Personbilar ska vara utrustade med automatisk växellåda. 
• Fordonen ska vara utrustade med handsfreefunktion för telefon via Bluetooth. 
• Lätta lastbilar och bussar ska vara utrustade med externt ljud vid backning. 
• Fordonen ska vara utrustade med ett säkerhetspaket omfattande första hjälpen-kudde 

och reflexväst. 
• Fordonen ska vara utrustade med sommar- och vinterdäck av premiumkvalitet. 

 

4.3. Drivmedel 

• Fordon som kan köras på flera drivmedel ska tankas med det fossilfria drivmedlet. 
 

4.4. Övriga krav 

• Alla fordon ska ha elektronisk körjournal. 
• Personbilar ska inte vara äldre än 5 år, lätta lastbilar och bussar inte äldre än 7 år. 
• Alla fordon ska vara märkta med kommunens logotyp 

 

5. Fordonskrav specialfordon och tunga fordon 
Kommunens specialfordon samt tunga fordon ska i den mån det är möjligt följa de krav som 
gäller för personbilar och lätta fordon. För att understödja kommunens ambitioner att minska 
sin miljöpåverkan ska miljöklass och bränsletyp aktivt vägas in vid inköp av nya fordon. Nya 
tunga fordon måste uppfylla kraven för Euro VI.  

6. Alkolås 
Kommunens fordon ska vara utrustade med alkolås, eller likvärdig lösning som uppfyller 
samma syfte 

7. Tredjepartsfordon 

När kommunen ingår transportavtal med extern leverantör (exempelvis inom måltidsservice och 
daglig verksamhet) ska detta dokument vara normgivande för krav på leverantörens fordon och 
dess användande. Kommunen bör ställa, för ändamålet, lämpliga krav avseende miljö och 
klimat i samtliga upphandlingar avseende fordon. 

Byt bilden genom att högerklicka och välj ändra 
bild > från en fil
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Fordonspolicy för Stenungsunds 
kommun 
1. Inledning 

Policy för kommunala fordon beskriver vilka krav som gäller för kommunens personbilar, lätta 
lastbilar och bussar under 3,5 ton samt tunga fordon. Kraven är även normgivande för fordon 
för persontransporter med extern leverantör samt övriga transporter med tredjepartsfordon. 
Policyn berör Centraliserad Fordonshantering och de chefer som ansvarar för beställning av 
fordon. Skrivningarna i avsnitt 3 och 4 (viss skillnad gällande avsnitt 4.1) är gemensamma för 
de ingående kommunerna i Centraliserad Fordonshantering.  

2. Syfte 

Syftet med policyn är att styra mot en mer miljöanpassad, trafiksäker och resurseffektiv 
fordonsflotta. Genom att kraven i anvisningen följs är kommunen dessutom en god förebild för 
medborgare och företag i kommunen. 

3. Roller och ansvar 

Den övergripande förvaltningen av fordon ombesörjs av Centraliserad Fordonshantering i 
enlighet med upprättat Samarbetsavtal kring Centraliserad Fordonshantering. 

Den löpande driften av fordon ombesörjs av arbetsmarknadsenheten i enlighet med upprättat 
dokument Rutin och handledning för fordonsdrift. 

Beställande chef ansvarar för varje enskilt fordon i enlighet med upprättat dokument Rutin och 
handledning för beställande chef. 

4. Fordonskrav personbilar, lätta lastbilar och bussar under 3,5 ton 
4.1. Klimat- och miljöpåverkan 
Kommunen ska sträva efter att fordonsflottan i så hög utsträckning som möjligt är fossilfri. 
Lämpligaste fordon väljs i första hand utifrån så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt 
samt utifrån ekonomi och behov. När ett fordon ersätts eftersträvas alltid en lägre 
miljöpåverkan än för det befintliga. El som används till fordon ska vara förnybar och detta bör 
även gälla för gas. Friktionsdäck ska vara standard som vinterdäck, dubbdäck kan erbjudas vid 
behov. 
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4.2. Säkerhet 

• Personbilar och minibussar ska ha uppnått minst 5 stjärnor i krocksäkerhet enligt Euro 
NCAP.  

• Fordonen ska vara utrustade med airbag på förar- och passagerarsida. 
• Fordonen ska vara utrustade med antisladdsystem. 
• Personbilar ska vara utrustade med automatisk växellåda. 
• Fordonen ska vara utrustade med handsfreefunktion för telefon via Bluetooth. 
• Lätta lastbilar och bussar ska vara utrustade med externt ljud vid backning. 
• Fordonen ska vara utrustade med ett säkerhetspaket omfattande första hjälpen-kudde 

och reflexväst. 
• Fordonen ska vara utrustade med sommar- och vinterdäck av premiumkvalitet. 

 

4.3. Drivmedel 

• Fordon som kan köras på flera drivmedel till exempel biogas/bensin och etanol/bensin 
ska tankas med det fossilfria drivmedlet. 

• Drivmedlet ska innehålla högsta möjliga inblandning av förnybart som uppfyller 
hållbarhetskriterierna. 

 

4.4. Övriga krav 

• Alla fordon ska ha elektronisk körjournal. 
• Personbilar ska inte vara äldre än 5 år, lätta lastbilar och bussar inte äldre än 7 år. 
• Alla fordon ska vara märkta med kommunens logotyp 

 

5. Fordonskrav specialfordon och tunga fordon 
Kommunens specialfordon samt tunga fordon ska i den mån det är möjligt följa de krav som 
gäller för personbilar och lätta fordon. För att understödja kommunens ambitioner att minska 
sin miljöpåverkan ska miljöklass och bränsletyp aktivt vägas in vid inköp av nya fordon. Nya 
tunga fordon måste uppfylla kraven för Euro VI.  

6. Alkolås 
Kommunens fordon ska vara utrustade med alkolås, eller likvärdig lösning som uppfyller 
samma syfte 

7. Tredjepartsfordon 

När kommunen ingår transportavtal med extern leverantör (exempelvis inom måltidsservice och 
daglig verksamhet) ska detta dokument vara normgivande för krav på leverantörens fordon och 
dess användande. Kommunen bör ställa, för ändamålet, lämpliga krav avseende miljö och 
klimat i samtliga upphandlingar avseende fordon. 

Byt bilden genom att högerklicka och välj ändra 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-10-25

  
 
 
 
 
§ 88 Dnr: KS 2022/47 
 
Delårsuppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen av internkontrollplanen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2022 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen under året. Förvaltningen har gjort en delårsuppföljning av 
internkontrollplanen för 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Uppföljningsrapport 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Delårsuppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen av internkontrollplanen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2022 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen under året. Förvaltningen har gjort en delårsuppföljning av 
internkontrollplanen för 2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser och att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, 
öppen och rättssäker verksamhet. Med internkontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Det handlar om rutiner, 
inbyggda kontroller och etablerade arbetssätt. På så vis handlar internkontroll om styrningen 
och är del av ledningssystemet. Sammanfattningsvis kan innebörden av internkontroll 
beskrivas som att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på 
ett bra och säkert sätt.  

Det är viktigt att framhålla att internkontroll inte ska sammanblandas med 
verksamhetsuppföljning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framhåller i en idéskrift 
att internkontroll inte är inspektion eller tillsyn som någon annan utför, till exempel en statlig 
myndighet. Det är inte heller revision – som i kommunal verksamhet utförs av 
förtroendevalda revisorer biträdda av yrkesrevisorer. Internkontroll är inte styrning, 
kvalitetssäkring, uppföljning och förbättringsarbete i största allmänhet utan inriktad på att 
skapa och vidmakthålla en robust organisation för verksamheten med aktiva och säkra 
processer och rutiner. 
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Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan för 2022. Planen innehåller vissa 
prioriterade risker som särskilt ska kontrolleras under året och följas upp till 
kommunstyrelsen. Internkontrollplanen består av ett par olika delar: 

• Risk – en identifierad risk som kommunen har rådighet över.  
• Kontrollmoment – rutin eller arbetssätt som används för att minska sannolikheten att 

risken faller ut. Ett kontrollmoment kan vara regler, rutiner eller arbetssätt. Exempel är 
attestregler eller rutiner för diarieföring.  

• Kontrollmetod – metod för att kontrollera kontrollmomentet.  
 

Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på metoden för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras vidtar förvaltningen åtgärder, 
exempelvis genom att revidera rutiner. Ibland kan kontrollmoment för en identifierad risk 
saknas. Kontrollmoment tas då fram även om risken inte tas med i internkontrollplanen. 
 
I delårsuppföljningen har förvaltningen följt upp följande risker:  
 

• Risk att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR) på grund av bristande kunskap inom förvaltningen. 

• Risk att personal och förtroendevalda blir utsatta eller oroar sig för att bli utsatta för 
hot eller våld från medborgare/ brukare/ kunder/ elever / anhöriga i sitt arbete. 

• Risk för att anmälda skador och tillbud inte följs upp. 
• Risk att det inom vård och omsorg inte framgår i dokumentation att insatser är utförda, 

hur de är utförda och av vem de är utförda. 
 
De resterande riskerna följs upp under hösten. Resultatet från uppföljningen presenteras i 
samband med helårsuppföljningen av internkontrollplanen.  
 
Vid vissa av kontrollerna har avvikelser konstaterats. I uppföljningsrapporten framgår utfallet 
på respektive kontroll samt vilka åtgärder som planeras.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av internkontrollerna sker inom ram och innebär i sig inte några kostnader. 
Däremot ska internkontrollen bidra till att minska risker som kan ha negativa ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet i sig är av administrativ karaktär och medför därför inte några konsekvenser för barn.  
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Juridiska bedömningar 
Arbetet med internkontroll styrs av kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framkommer att 
nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att se till att det finns en god 
internkontroll. Kommunfullmäktige har antagit det reglemente som reglerar syfte och ansvaret 
för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, myndighetsnämnderna, kommundirektören, 
sektorcheferna och samtliga anställda. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den interna 
kontrollen som bland annat reglerar hantering av internkontroll. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. Flera av de identifierade 
riskerna har dock koppling mot målen i Agenda 2030.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Uppföljningsrapport 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke   
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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  Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt 

att planera och vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll 
förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att 
organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
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Beskrivning av internkontroll 
En del av kommunens arbete med internkontroll är framtagande och uppföljning av 
internkontrollplan. Arbetet med att fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan inleds med 
att sektorerna gör riskanalyser som sammanställs på förvaltningsnivå. Efter förvaltningens 
riskanalyserade arbete genomför kommunstyrelsens respektive utskott workshops om risker. 
Under dessa workshops identifierar utskotten ytterligare risker. Förvaltningen bedömer riskerna 
utifrån sannolikhet och konsekvens och sammanställer en bruttolista över risker. 
Kommunstyrelsen fastställer vilka risker som ska ingå i internkontrollplanen varefter planen 
fastställs.  
 
Vad är en risk? 
En risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå 
verksamhetens mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert 
sätt. En risk kan vara ett förhållande, en företeelse, ett agerande eller brist på agerande som vid 
utfall leder till en konsekvens som inte är positiv. En risk hanteras genom rutiner, arbetssätt, 
processer eller andra liknande åtgärder. Risker som avhjälps genom exempelvis resurssättning i 
ska inte anses vara risker i ett internkontrollsammanhang.  
 
Riskerna ska handla om något som kommunen har rådighet över och som är relaterat till det 
kommunala uppdraget. I sammanhanget är en risk inte synonymt med något som kan leda till 
ett oönskat utfall utifrån ett politiskt perspektiv, innebär ett uttryck för missnöje eller som i 
övrigt uttrycker en politisk viljeinriktning. För dessa ändamål bör andra styrmedel användas, 
som exempelvis krav på återrapporteringar, uppdrag och prioriteringar i strategisk plan.  
 
Internkontrollplanens upplägg 
Internkontrollplanen innehåller en förteckning över risker, kontrollmoment för varje risk samt 
kontrollmetod. Ett kontrollmoment är en rutin eller arbetssätt som används för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Ett kontrollmoment kan vara regler, rutiner eller arbetssätt. 
Exempel är attestregler eller rutiner för diarieföring. Kontrollmetod är den metod förvaltningen 
ska använda för att kontroller att kontrollmomentet är tillräckligt för att hantera risken. I den 
utsträckning som det saknas kontrollmoment kan kontrollmetoden vara inriktad på detta.  
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Respektive risk har sorterats under ett riskområde. Följande kontrollområden finns enligt 
gängse internkontrollmetodik:  
 

• Verksamhetskontroller  
• Kontroller av system och rutiner  
• Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
• Finansiell kontroll  
• Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

 
Riskerna har tidigare i processen bedömts utifrån risk sannolikhet och konsekvens. Riskvärdet 
är sannolikhet multiplicerat med väsentlighet. 
 
Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
 

1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader, förväntas bli flera 

fall. 

Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
 

1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system som endast kräver underhåll och 
utbyte. 

2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares egendom på grund av oaktsamhet.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data försvinner permanent, brukare 

blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada eller brukare avlider eller skadas 

allvarligt. 

 
 

Väsentlighet 

 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

R
is

k 

4 4 8 12 16 
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Uppföljning 

Kontrollområde Riskområde Kontrollmoment Riskvärde Kontrollmetod Utfall av kontroll Åtgärd 

Kontroller av system 
och rutiner   

Risk att personuppgifter 
inte behandlas i 
enlighet med 
dataskyddsförordningen 
(GDPR) på grund av 
bristande kunskap inom 
förvaltningen 

Förvaltningen har 
information och 
rutiner på intranätet, 
erbjuder juridisk 
rådgivning och har ett 
dataskyddsombud.  

9 Kunskapskontroll 
genom digitalt test  

Kunskapskontroll har 
genomförts på 
slumpmässigt urval av 
medarbetare från samtliga 
sektorer. Låga resultat 
indikerar att avvikelser 
förekommer.  

Centralisering av systemförvaltning 
pågår. GDPR hanteras inom ramen 
för detta. Utbildning behöver 
arrangeras.   

Kontroll av 
efterlevnad av regler, 
policyer och beslut 

Risk att personal och 
förtroendevalda blir 
utsatta eller oroar sig 
för att bli utsatta för hot 
eller våld från 
medborgare/ brukare/ 
kunder/ elever / 
anhöriga i sitt arbete 

Det finns fastlagda 
styrdokument från 
2020 med fokus på 
lokala anpassningar 
på verksamhetsnivå. 

8 

Kontroll av att lokala 
anpassningar eller 
rutiner förekommer 
på verksamhetsnivå.  

Kontroll genomförd och 
avvikelser förekommer. Av 
de tio verksamheter där 
risken för hot bedöms som 
störst saknar 3 av 10 egna 
rutiner.  

Framtagande av rutiner ska tas fram på 
de verksamheter där det saknas.  

Kontroll av 
efterlevnad av regler, 
policyer och beslut 

Risk för att anmälda 
skador och tillbud inte 
följs upp 

Arbetsskador och 
tillbud hanteras i 
kommunens 
verksamhetssystem 
Skalman. I systemet 
ska dokumentation av 
åtgärder etcetera ske.  

8 

Stickprovskontroll 
av hantering av nya 
ärenden i 
SKALMAN. 
Kontroll av ärenden i 
samtliga sektorer.  

Stickprovskontroll har 
genomförts på ärenden från 
samtliga sektorer. Enskilda 
avvikelser förekommer. 1 
kontrollerad anmälan har 
inte hanterats av chef.   

Förvaltningen bedömer att ingen 
ytterligare åtgärd behövs då 
stickprovet visar på liten avvikelse.  
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Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att det inom vård 
och omsorg inte 
framgår i 
dokumentation att 
insatser är utförda, hur 
de är utförda och av 
vem de är utförda 

Det finns rutiner för 
hur dokumentation 
ska gå till.  

6 
Stickprovskontroll 
av 10 
dokumentationer.  

Stickprovskontroll har 
genomförts och avvikelser 
förekommer. I sju av tio 
granskade journaler 
förekom det avvikelser som 
innebär att insatser 
delegerade/ordinerade av 
legitimerad personal till 
vård- och omsorgspersonal 
inte var registrerade i 
journalsystemet. 

Det kommer att läggas till i berörd 
rutin att legitimerad personal ska 
planera för uppföljning av insatsen i 
systemet (HSL-uppdragen) i samband 
med att en ny insats 
delegeras/ordineras. Tillägget ska 
finnas i berörd rutin senast i november 
2022. Uppföljning av följsamheten till 
att registrera insatser i journalsystemet 
kommer att ske under år 2023. 
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Internkontroll syftar bland annat till att ge en 
rimlig försäkran om att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och enligt lagar och 
förordningar samt på ett effektivt sätt. 
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Tjänsteskrivelse Dnr Diarienummer
2022-10-13

 
Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Delårsuppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen av internkontrollplanen.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2022 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen under året. Förvaltningen har gjort en delårsuppföljning av 
internkontrollplanen för 2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser och att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, 
öppen och rättssäker verksamhet. Med internkontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Det handlar om rutiner, 
inbyggda kontroller och etablerade arbetssätt. På så vis handlar internkontroll om styrningen 
och är del av ledningssystemet. Sammanfattningsvis kan innebörden av internkontroll 
beskrivas som att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på 
ett bra och säkert sätt.  

Det är viktigt att framhålla att internkontroll inte ska sammanblandas med 
verksamhetsuppföljning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framhåller i en idéskrift 
att internkontroll inte är inspektion eller tillsyn som någon annan utför, till exempel en statlig 
myndighet. Det är inte heller revision – som i kommunal verksamhet utförs av 
förtroendevalda revisorer biträdda av yrkesrevisorer. Internkontroll är inte styrning, 
kvalitetssäkring, uppföljning och förbättringsarbete i största allmänhet utan inriktad på att 
skapa och vidmakthålla en robust organisation för verksamheten med aktiva och säkra 
processer och rutiner. 
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Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan för 2022. Planen innehåller vissa 
prioriterade risker som särskilt ska kontrolleras under året och följas upp till 
kommunstyrelsen. Internkontrollplanen består av ett par olika delar: 

• Risk – en identifierad risk som kommunen har rådighet över.  
• Kontrollmoment – rutin eller arbetssätt som används för att minska sannolikheten att 

risken faller ut. Ett kontrollmoment kan vara regler, rutiner eller arbetssätt. Exempel är 
attestregler eller rutiner för diarieföring.  

• Kontrollmetod – metod för att kontrollera kontrollmomentet.  
 

Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på metoden för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras vidtar förvaltningen åtgärder, 
exempelvis genom att revidera rutiner. Ibland kan kontrollmoment för en identifierad risk 
saknas. Kontrollmoment tas då fram även om risken inte tas med i internkontrollplanen. 
 
I delårsuppföljningen har förvaltningen följt upp följande risker:  
 

• Risk att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR) på grund av bristande kunskap inom förvaltningen. 

• Risk att personal och förtroendevalda blir utsatta eller oroar sig för att bli utsatta för 
hot eller våld från medborgare/ brukare/ kunder/ elever / anhöriga i sitt arbete. 

• Risk för att anmälda skador och tillbud inte följs upp. 
• Risk att det inom vård och omsorg inte framgår i dokumentation att insatser är utförda, 

hur de är utförda och av vem de är utförda. 
 
De resterande riskerna följs upp under hösten. Resultatet från uppföljningen presenteras i 
samband med helårsuppföljningen av internkontrollplanen.  
 
Vid vissa av kontrollerna har avvikelser konstaterats. I uppföljningsrapporten framgår utfallet 
på respektive kontroll samt vilka åtgärder som planeras.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av internkontrollerna sker inom ram och innebär i sig inte några kostnader. 
Däremot ska internkontrollen bidra till att minska risker som kan ha negativa ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet i sig är av administrativ karaktär och medför därför inte några konsekvenser för barn.  
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Juridiska bedömningar 
Arbetet med internkontroll styrs av kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framkommer att 
nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att se till att det finns en god 
internkontroll. Kommunfullmäktige har antagit det reglemente som reglerar syfte och ansvaret 
för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, myndighetsnämnderna, kommundirektören, 
sektorcheferna och samtliga anställda. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den interna 
kontrollen som bland annat reglerar hantering av internkontroll. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. Flera av de identifierade 
riskerna har dock koppling mot målen i Agenda 2030.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-21 
Uppföljningsrapport 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke   
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/990
2022-11-01

 
Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer följande risker i internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023:  

• Risk att det inom vård och omsorg inte framgår i dokumentation att insatser är utförda, 
hur de är utförda och av vem de är utförda 

• Risk för att bisysslor inte anmäls 
• Risk för att handlingar inte diarieförs 
• Risk för lyckat nätfiskeangrepp 
• Risk för brister i hantering av specialkost vilket kan leda till felaktig kost till barn 
• Risk att det förekommer jäv vid politiskt beslutsfattande 

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
Arbetet med internkontroll är en ordinarie del av kommunens styrning och kan inte reduceras 
endast till internkontrollplanen. Istället ska planen förstås som särskilda fokusområden som 
förvaltningen kontrollerar och följer upp till kommunstyrelsen. Många riskreducerande 
åtgärder utförs regelbundet i förvaltningen utan någon särskild uppföljning till 
kommunstyrelsen.  
 
Fastställande av risker är en del av kommunstyrelsens process med att fastställa 
internkontrollplan. Den föregås av riskanalyser i förvaltningen och workshop kring risker i 
utskotten. Den efterföljs av upprättande av internkontrollplan innehållande kontrollmoment 
och kontrollmetod. 
 
Beskrivning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, 
öppen och rättssäker verksamhet. Med intern kontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Det handlar om rutiner, 
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inbyggda kontroller och etablerade arbetssätt. På så vis handlar internkontroll om styrningen 
och är del av ledningssystemet. Sammanfattningsvis kan innebörden av intern kontroll 
beskrivas som att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på 
ett bra och säkert sätt.  

Det är viktigt att framhålla att internkontroll inte ska sammanblandas med 
verksamhetsuppföljning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framhåller i en idéskrift 
att internkontroll inte är inspektion eller tillsyn som någon annan utför, till exempel en statlig 
myndighet. Det är inte heller revision – som i kommunal verksamhet utförs av 
förtroendevalda revisorer biträdda av yrkesrevisorer. Internkontroll är inte styrning, 
kvalitetssäkring, uppföljning och förbättringsarbete i största allmänhet utan inriktad på att 
skapa och vidmakthålla en robust organisation för verksamheten med aktiva och säkra 
processer och rutiner. 

Process för kommunstyrelsens internkontroll 
En del av kommunens arbete med internkontroll är framtagande och uppföljning av 
internkontrollplan. Arbetet med att fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan inleds med 
att sektorerna gör riskanalyser som sammanställs på förvaltningsnivå. I förvaltningens 
riskanalys ingår att värdera riskerna utifrån risk och väsentlighet. Det tidigare rör en värdering 
av sannolikheten för att risken ska falla ut. Det senare rör en värdering av konsekvensen av att 
risken faller ut. Risk och väsentlighet värderas i en stigande skala, från 1 till 4. Värdena från 
risk- och väsentlighetsbedömningen multipliceras med varandra. Produkten av de båda 
värdena kallas riskvärde.  

Efter förvaltningens riskanalyserade arbete genomför kommunstyrelsens respektive utskott 
workshops om risker. Efter denna riskanalys sammanställer förvaltningen ett ärende om 
fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan. 

Planen innehåller vissa prioriterade risker som särskilt ska kontrolleras under året och följas 
upp till kommunstyrelsen. Internkontrollplanen består av ett par olika delar: 

- Risk – en identifierad risk som kommunen har rådighet över.  
- Kontrollmoment – rutin eller arbetssätt som används för att minska sannolikheten att 

risken faller ut. Ett kontrollmoment kan vara regler, rutiner eller arbetssätt. Exempel är 
attestregler eller rutiner för diarieföring.  

- Kontrollmetod – metod för att kontrollera kontrollmomentet.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på metoden för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras vidtar förvaltningen åtgärder, 
exempelvis genom att revidera rutiner. Ibland kan kontrollmoment för en identifierad risk 
saknas. Kontrollmoment tas då fram även om risken inte tas med i internkontrollplanen.  
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Vad är en risk? 
En risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå 
verksamhetens mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och 
säkert sätt. En risk kan vara ett förhållande, en företeelse, ett agerande eller brist på agerande 
som vid utfall leder till en konsekvens som inte är positiv.  

Det ska handla om något som kommunen har rådighet över och som är relaterat till det 
kommunala uppdraget. I sammanhanget är en risk inte synonymt med något som kan leda till 
ett oönskat utfall utifrån ett politiskt perspektiv eller som uttrycker en politisk viljeinriktning. 
För detta ändamål bör andra styrmedel användas, som exempelvis krav på återrapporteringar, 
uppdrag och prioriteringar i strategisk plan.  

Exempel på dåliga risker utifrån ett internkontrollperspektiv: 

- Risk för brand på någon av kemiindustrins anläggningar. 
- Risk att få flyttar till Svenshögen. 

Förvaltningens förslag på risker 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning 
som resulterat i en brutto- och prioriteringslista över risker. Denna lista har kompletterats med 
risker som uppmärksammades på utskottens workshops. De risker som bedömts ha högst 
riskvärde är de som förvaltningen föreslår bör tas med i 2023 års internkontrollplan. 
Förvaltningen föreslår även att en risk avseende dokumentation inom vård och omsorg från 
2022 års internkontrollplan tas med i 2023 års internkontrollplan, då avvikelser noterades i 
samband med uppföljningen. I ett fall har en identifierad med en hög risk- och 
väsentlighetsbedömning inte tagits med i förslaget eftersom det pågår ett organisatoriskt 
arbete för att minimera risken och eftersom risken nyligen har följts upp. Det handlar om 
risken att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen..  

Vissa av de risker som framkom under utskottens workshops uppfyller inte kriterierna för en 
risk enligt gällande internkontrollmetodik. Dessa risker finns listade sist i brutto- och 
prioriteringslistan, men de har inte upptagits i listan över risker.  

Förvaltningen föreslår att följande risker tas med i årets internkontrollplan:  

• Risk att det inom vård och omsorg inte framgår i dokumentation att insatser är utförda, 
hur de är utförda och av vem de är utförda 

• Risk för att bisysslor inte anmäls 
• Risk för att handlingar inte diarieförs 
• Risk för lyckat nätfiskeangrepp 
• Risk för brister i hantering av specialkost vilket kan leda till felaktig kost till barn 
• Risk att det förekommer jäv vid politiskt beslutsfattande 
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Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av internkontrollerna sker inom ram och innebär i sig inte några kostnader. 
Däremot ska internkontrollen bidra till att minska risker som kan ha negativa ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet i sig är av administrativ karaktär och medför därför inte några konsekvenser för barn.  
Uppföljning och eventuella åtgärder kan emellertid innebära att riskområden som berör barn 
identifieras och utvecklingsområden och/eller utvecklingsbara rutiner arbetas fram för att 
förhindra minska risken i framtiden.  
 
Juridiska bedömningar 
Arbetet med internkontroll styrs av kommunallagens 6 kapitlet 6 §. Där framkommer att 
nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. Det framgår också att nämnderna ska tillse att 
den interna kontrollen är tillräckligt och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att se till att det finns en god 
internkontroll.  

Kommunfullmäktige har antagit det reglemente som reglerar syfte och ansvaret för 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, myndighetsnämnderna, kommundirektören, 
sektorcheferna och samtliga anställda. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den interna 
kontrollen som bland annat reglerar hantering av internkontroll.  

Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. Flera av de identifierade 
riskerna har dock koppling mot målen i Agenda 2030.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-02 
Brutto- och prioriteringslista 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
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Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
Johanna.norqvist@stenungsund.se 
Bjorn.alm-ekenberg@stenungsund.se  
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  Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt 

att planera och vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll 
förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att 
organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
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Bruttolista över risker 
En del av kommunens arbete med internkontroll är framtagande och uppföljning av 
internkontrollplan. Arbetet med att fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan inleds med 
att sektorerna gör riskanalyser som sammanställs på förvaltningsnivå. Efter förvaltningens 
riskanalyserade arbete genomför kommunstyrelsens respektive utskott workshops om risker. 
Under denna workshop identifierar utskotten ytterligare risker. Förvaltningen bedömer riskerna 
utifrån sannolikhet och konsekvens och sammanställer en bruttolista över risker.  
 
En risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå 
verksamhetens mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert 
sätt. En risk kan vara ett förhållande, en företeelse, ett agerande eller brist på agerande som vid 
utfall leder till en konsekvens som inte är positiv. En risk hanteras genom rutiner, arbetssätt, 
processer eller andra liknande åtgärder. Risker som avhjälps genom exempelvis resurssättning i 
ska inte anses vara risker i ett internkontrollsammanhang.  
 
Riskerna ska handla om något som kommunen har rådighet över och som är relaterat till det 
kommunala uppdraget. I sammanhanget är en risk inte synonymt med något som kan leda till 
ett oönskat utfall utifrån ett politiskt perspektiv, innebär ett uttryck för missnöje eller som i 
övrigt uttrycker en politisk viljeinriktning. För dessa ändamål bör andra styrmedel användas, 
som exempelvis krav på återrapporteringar, uppdrag och prioriteringar i strategisk plan.  
 
De risker som identifierades under utskottens workshops, men som inte uppfyller kriterierna för 
risker enligt ovanstående definition redovisas i slutet av denna rapport.   

Begreppsförklaring 
Kontrollområden 
Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem olika kontrollområden:  
 

• Verksamhetskontroller  
• Kontroller av system och rutiner  
• Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
• Finansiell kontroll  
• Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

Riskområden 
Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 
 
Kontrollmoment  
Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna. 
Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 
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Risk och väsentlighetsgrad 
Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för riskområden. Riskvärdet 
är sannolikhet multiplicerat med väsentlighet. 
 
Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
 

1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader. 

Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
 

1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system som endast kräver underhåll och 
utbyte. 

2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares egendom på grund av oaktsamhet.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data försvinner permanent, brukare 

blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor andel elever når inte målen i 

skolan eller brukare avlider eller skadas allvarligt. 

 
 

Väsentlighet 

 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

R
is

k 

4 4 8 12 16 
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Lista över identifierade risker 

Kontrollområde Identifierad risk Risk Konsekvens Riskvärde Sektor 

Kontroll av system 
och rutiner 

Risk för att handlingar inte 
diarieförs 3 3 9 Stödfunktioner 

Kontroll avseende 
oegentligheter, mutor 
och jäv 

Risk för att bisysslor inte 
anmäls 3 3 9 Stödfunktioner 

Kontroll av system 
och rutiner 

Risk att personuppgifter 
inte behandlas i enlighet 
med 
dataskyddsförordningen 
(GDPR) på grund av 
bristande kunskap inom 
förvaltningen 

3 3 9 Kommunövergripande 

Verksamhetskontroll Risk för lyckat 
nätfiskeangrepp 2 4 8 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk för att anmälda 
skador och tillbud inte följs 
upp 

2 4 8 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk för brister i hantering 
av specialkost vilket kan 
leda till felaktig kost till 
barn   

2 4 8 Stödfunktioner 

Kontroll av system 
och rutiner 

Risk för att jäv 
förekommer vid politiskt 
beslutsfattande 

2 4 8 Kommunövergripande 

Verksamhetskontroll 
Risk att villkor i 
exploateringsavtal inte 
följs upp och efterlevs  

2 3 6 Samhällsbyggnad 

Kontroll av efterlevnad 
av regler, policyer och 
beslut 

Risk att personal och 
förtroendevalda blir 
utsatta eller oroar sig för 
att bli utsatta för hot eller 
våld från medborgare/ 
brukare/ kunder/ elever / 
anhöriga i sitt arbete 

2 3 6 Kommunövergripande 

Verksamhetskontroll 

Risk att lärdomar från 
genomförda projekt inte 
förs vidare in i kommande 
projekt  

3 2 6 Samhällsbyggnad 
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Kontrollområde Identifierad risk Risk Konsekvens Riskvärde Sektor 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att det inom vård och 
omsorg inte framgår i 
dokumentation att insatser 
är utförda, hur de är 
utförda och av vem de är 
utförda 

2 3 6 Socialtjänst 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk för bristande 
hantering av invasiva arter 
på allmän platsmark 

2 3 6 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att 
sekretessklassade 
uppgifter eller känsliga 
eller skyddade 
personuppgifter röjs eller 
lämnas ut 

2 3 6 Kommunövergripande 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att beslut fattas utan 
rätt delegation 2 3 6 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att beslut som har 
fattats på delegation inte 
anmäls 

2 3 6 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att fel arvode betalas 
ut till en förtroendevald 2 3 6 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att inköp sker utanför 
avtal och gällande regler 2 3 6 Kommunövergripande 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att inte avtal sägs 
upp eller omförhandlas i 
tid. 

2 3 6 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk för att policys och 
handlingsplaner inte 
uppdateras, aktualiseras 
eller revideras innan de 
upphör att gälla 

2 3 6 Kommunövergripande 

Verksamhetskontroll 

Risk att enskild inom vård 
och omsorg eller 
funktionshinder inte får 
sina behov tillgodosedda 
enligt överenskommelse 

2 3 6 Socialtjänst 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att fel personer har 
behörighet i 
verksamhetssystem 

2 3 6 Kommunövergripande 
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Kontrollområde Identifierad risk Risk Konsekvens Riskvärde Sektor 

Kontroll av system 
och rutiner 

Risk för att barn och 
ungdomars 
personuppgifter kommer 
obehöriga till del genom 
personuppgiftsincident 

2 3 6 Kommunövergripande 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk för att moms på köp 
av verksamhet inte 
eftersöks från 
Skatteverket 

2 2 4 Stödfunktioner 

Verksamhetskontroll 

Risk att information inte 
förs över vid övergångar 
mellan verksamhet/enhet:  
- Mellan korttids och 
ordinärt  
- Mellan korttids och 
särskilt boende  
- Mellan daglig 
verksamhet och 
LSS/psykiatri boende  
- Mellan dagverksamhet 
och ordinärt boende  
- Mellan 
myndighetsutövning/leg 
personal och 
utförarverksamhet.  

2 2 4 Socialtjänst 

Verksamhetskontroll 

Risk att brukar/patient inte 
är delaktig vid planering 
av vård och omsorg 
(genomförandeplan 
och/eller vårdplaner.)  

2 2 4 Socialtjänst 

Verksamhetskontroll 
Risk att personal inte får 
den kompetensutveckling 
som behövs i sitt uppdrag 

2 2 4 Socialtjänst 

Verksamhetskontroll Risk att behovet av SIP 
inte identifieras.   2 2 4 Socialtjänst 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att rutiner kring 
klagomål och synpunkter 
från brukare och anhöriga 
inom socialtjänstens 
område inte följs  

2 2 4 Socialtjänst 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att klagomål och 
synpunkter från brukare 
och anhöriga inom 
socialtjänsten inte utreds. 

2 2 4 Socialtjänst 
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Kontrollområde Identifierad risk Risk Konsekvens Riskvärde Sektor 

Kontroll av system 
och rutiner 

Risk att förtroendevalda 
inte återlämnar IT 
utrustning vid avslutade 
uppdrag 

2 2 4 Stödfunktioner 

Verksamhetskontroll 

Risk för att otydliga 
ansvarsvarsfördelningar 
mellan måltid och 
förskole- och 
skolpersonal leder till 
att barn/elever får i sig 
felaktig specialkost 

1 4 4 Stödfunktioner 

Verksamhetskontroll Risk för bristande 
arbetsmiljö vid hemarbete 2 2 4 Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att kommunen 
använder bilder felaktigt 
enligt upphovsrätt 

2 2 4 Stödfunktioner 

Finansiell kontroll  
Risk för att moms är 
felrigistrerad på 
leverantörsfakturor 

2 2 4 Stödfunktioner 

Finansiell kontroll  Risk att kommunen 
betalar bluffakturor 1 4 4 Stödfunktioner 

Finansiell kontroll  
Risk för att fel person 
attesterar ekonomiska 
transaktioner 

2 2 4 Kommunövergripande 

Finansiell kontroll  
Risk att kommunen inte 
fakturerar det som ska 
faktureras 

2 2 4 Kommunövergripande 

Verksamhetskontroll 

Risk att information dröjer 
eller faller bort i 
övergången mellan olika 
stadium på skolan. 2 2 4 Utbildning 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att utrustning inte 
återlämnas vid avslut av 
anställning och vid byte av 
utrustning  

2 2 4 Kommunövergripande 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk för att personer får 
fel behörigheter gällande 
larm i kommunala 
fastigheter 

2 2 4 Stödfunktioner 
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Kontrollområde Identifierad risk Risk Konsekvens Riskvärde Sektor 

Verksamhetskontroll 

Risk att missförhållanden 
inte anmäls till 
visselblåsarfunktionen på 
grund av bristande 
kunskap om funktionen. 

1 3 3 Stödfunktioner 

Kontroll av system 
och rutiner 

Risk för att tjänstemän gör 
updateringar/ändringar i 
taxor, policys och 
handlingsplaner utan 
politisk förankring. 1 3 3 Kommunövergripande 
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Riskanalys är en viktig del av kommunens 
internkontrollarbete. Arbetet bidrar bland annat 
till ökad riskmedvetenhet i förvaltningen vilket 
leder till att rutiner etableras på områden där 
de saknas. 
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Övriga identifierade risker 
De risker som identifierades under utskottens workshops, men som inte uppfyller kriterierna för 
risker enligt internkontroll-metodik framkommer nedan.  
 

• Risk för att kommunen inte i tid uppmärksammar ekonomiska eller andra 
förändringar/förhållanden i de föreningar kommunen stöttar med bidrag eller 
anläggning. Tex kunskap om ur man ska sköta konstgräs-planer som innebär 
värdeförlust. 

• Risk att elever inte får det antal timmar man har rätt till inom sin utbildning. Tex 
inställda lektioner på gymnasiet.  

• Risk att rutiner inte är tillräckligt bra för att inte få elever tillbaka till skolan i rimlig tid.   
• Risk att barn med identifierat särskilt behov inte får berättigat stöd 
• Rätt kompetens för att klara allt svårare omvårdnadsärenden i samaband med den goda 

och nära vården. Tex: Att man inte inser vilken kunskap man inte har (tex 
uppmärksamma att det behöver övergå till VILS). 

• Risk för bristande rutiner vid längre strömavbrott som påverkar möjligheten att 
upprätthålla samhällsviktig verksamhet 

• Risk att detaljplaner drar ut på tiden 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-10-13

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Svar på återremiss – Redovisning av partistödet 2021 samt 
utbetalning av partistödet 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 71 001 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 181 125 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag revidera reglerna för partistöd i 
Stenungsunds kommun, i syfte att bland annat tydliggöra förfarandet i samband med ny 
mandatperiod.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 6 oktober 2022 (§ 177) att återremittera ärendet med 
motiveringen att beloppen för partistöd ska ses över utifrån fastställd mandatfördelning för 
nya kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-10-13

Det framgår av kommunallagen att kommuner får ge stöd till partier för att stärka deras 
ställning i den lokala demokratin (4 kap. 29 §). Ett krav för att få partistöd är att en skriftlig 
redovisning lämnas in för hur stödet använts förgående år. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och lämnas in senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska kontrollera att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport/bedömning ska 
bifogas redovisningen (4 kap. 31 §).   
 
Av kommunens regler för partistöd (4 §) framkommer det att vid fördelningen av partistöd 
beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd 
utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Partistöd lämnas inte till så 
kallade ”tomma stolar”. En stol betraktas som tom när länsstyrelsen inte har något namn att 
tillgå vid ny sammanräkning efter avsägelse från en ledamot i fullmäktige (SKR:s cirkulär 
14:12).  
 
Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat som fördelas enligt 
följande: 

20 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
80 % av budgeterat belopp per mandat och år. 
År 2022 beräknas prisbasbeloppet till 48 300 kronor. 

Den 28 september 2022 meddelade Länsstyrelsen Västra Götaland beslut gällande utgången 
av valet till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun. Nya kommunfullmäktiges 
mandatperiod börjar 15 oktober 2022. Eftersom vissa ändringar av mandatfördelningen i 
kommunfullmäktige har skett, behöver bidrag baserat på antalet mandat justeras för 
Sverigedemokraterna samt Liberalerna.    
Sverigedemokraterna erhåller bidrag för 9 mandat, i stället 7 mandat med avdrag för 2 tomma 
stolar.  
Liberalerna erhåller bidrag för 2 mandat, i stället för 4 mandat. Liberalerna ska dock få belopp 
för de 2 mandat som reducerats räknat på 4 månader år 2023 (11 592 kronor), det vill säga 6 
månader efter att representationen upphört. 
 
Enligt reglerna för partistöd i Stenungsunds kommun ska partistödet utbetalas i förskott under 
december. Kommunfullmäktige brukar fatta beslut om partistödet i oktober för att 
utbetalningen till partierna ska hinna administreras och verkställas i tid. Eftersom 
kommunfullmäktiges beslut nu senareläggs med anledning ny mandatperiod kan 
utbetalningen komma att dröja till början av år 2023. 
 
Förvaltningen föreslår att en översyn görs av reglerna för partistöd, då de inte reviderats sedan 
maj 2014. Det har till exempelvis identifierats behov av att förtydliga förfarandet gällande 
partistöd i samband med ny mandatperiod.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser redovisning av partistöd och har ingen påverkan på barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap. vallagen. Eftersom ny mandatfördelning för kommunfullmäktige nu är 
fastställd enligt aktuellt lagrum ska bidrag per mandat anpassas därefter.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-13 
Partistöd 2023 - beräkningsunderlag efter kommunfullmäktiges återremiss 
Beslut kommunfullmäktige 2022-10-06 § 177 
Beslut kommunstyrelsen 2022-09-19 § 282 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 74 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Centerpartiet 2022-06-22 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Liberalerna 2022-06-20 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Kristdemokraterna 2022-06-29 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Miljöpartiet 2022-06-28, kompletterad 2022-07-26 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Moderaterna 2022-06-23 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Socialdemokraterna 2022-05-13 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Stenungsundspartiet 2022-06-17 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 2022-06-30 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Vänsterpartiet 2022-03-29 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
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Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Maja.odelius@stenungsund.se 
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Prisbasbelopp 2022 = 48 300
Partistöd

2023 basbelopp 2022 48 300                                       
S 14 24 633 243 432 268 065 45% av 48 300 21 735                                       
M 12 24 633 208 656 233 289 ledamöter 51                                               
Kd 3 24 633 52 164 76 797 21735*51= 1 108 485                                  
L 2 24 633 34 776 59 409
V 3 24 633 52 164 76 797 20%
C 3 24 633 52 164 76 797 20 %= grundbelopp 221 697                                     9            24 633         (per parti)
Mp 2 24 633 34 776 59 409
SD 9 24 633 156 492 181 125 80%=mandatbelopp 886 788                                     51         17 388         (per mandat)
ST 3 24 633 52 164 76 797
Mandat: 51

51 221 697 886 788 1 108 485

Utöver ovanstående kalkylering erhåller Liberalerna belopp för 2 mandat räknat på  4 månader år 2023. 

59 409 kronor + 11 592 kronor ( (mandatbelopp per månad 1449 kr x 2 mandat) x 4 månader)  

Parti Mandat Grund- 
belopp

Belopp/ 
mandat
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-10-06

  
 
 
 
 
§ 177 Dnr: KS 2022/398 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att beloppen för partistöd ska 
ses över utifrån fastställd mandatfördelning för nya kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-09-19 § 282 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 74 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Centerpartiet 2022-06-22 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Liberalerna 2022-06-20 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Kristdemokraterna 2022-06-29 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Miljöpartiet 2022-06-28, kompletterad 2022-07-
26 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Moderaterna 2022-06-23 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Socialdemokraterna 2022-05-13 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Stenungsundspartiet 2022-06-17 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 2022-06-30 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Vänsterpartiet 2022-03-29 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-10-06

Förslag till beslut på sammanträdet 
Katja Nikula (S) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att beloppen för 
partistöd ska ses över utifrån fastställd mandatfördelning för nya kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.  
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 282 Dnr: KS 2022/398 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 74 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Centerpartiet 2022-06-22 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Liberalerna 2022-06-20 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Kristdemokraterna 2022-06-29 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Miljöpartiet 2022-06-28, kompletterad 2022-07-
26 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Moderaterna 2022-06-23 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Socialdemokraterna 2022-05-13 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Stenungsundspartiet 2022-06-17 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 2022-06-30 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Vänsterpartiet 2022-03-29 
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2022/398 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-07-22

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Det framgår av kommunallagen att kommuner får ge stöd till partier för att stärka deras 
ställning i den lokala demokratin (4 kap. 29 §). Ett krav för att få partistöd är att en skriftlig 
redovisning lämnas in för hur stödet använts förgående år. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och lämnas in senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska kontrollera att redovisningen ger en 

379



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-07-22

rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport/bedömning ska 
bifogas redovisningen (4 kap. 31 §).   
 
Av kommunens regler för partistöd (4 §) framkommer det att vid fördelningen av partistöd 
beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd 
utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Partistöd lämnas inte till så 
kallade ”tomma stolar”. En stol betraktas som tom när länsstyrelsen inte har något namn att 
tillgå vid ny sammanräkning efter avsägelse från en ledamot i fullmäktige (SKR:s cirkulär 
14:12).  
 
Av Sverigedemokraternas sju mandat i kommunfullmäktige har två mandat/stolar varit 
vakanta en längre tid än sex månader. Bedömning är därför att Sverigedemokraternas 
partistöd för år 2023 ska minskas med en summa motsvarande två mandatbelopp (totalt 
34 776 kronor). Sverigedemokraterna erhåller dock mandatbelopp för tidigare partikamraterna 
som nu betecknas som oberoende, eftersom mandaten fortfarande tillhör partiet.  
 
Miljöpartiet inkom med sin redovisning 28 juni, men underskrift av granskare saknades. 
Miljöpartiet kompletterade med underskrift av granskare 26 juli. Enligt reglerna för partistöd 
(5 §) utbetalas inget stöd om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in inom 
föreskriven tid. Förvaltningens bedömning är Miljöpartiet bör erhålla partistöd för år 2023, då 
själva redovisningen inkom i tid. Det uppdagades först den 26 juli att granskares underskrift 
saknades, när detta påtalades för Miljöpartiet kompletterades redovisningen med underskrift 
omgående. Om Miljöpartiet fått informationen redan den 28 juni hade de haft chansen att 
komplettera i tid. 
 
Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat som fördelas enligt 
följande: 

20 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
80 % av budgeterat belopp per mandat och år. 

År 2022 beräknas prisbasbeloppet till 48 300 kronor. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser redovisning av partistöd och har ingen påverkan på barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Centerpartiet 2022-06-22 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Liberalerna 2022-06-20 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Kristdemokraterna 2022-06-29 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Miljöpartiet 2022-06-28, kompletterad 2022-07-
26 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Moderaterna 2022-06-23 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Socialdemokraterna 2022-05-13 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Stenungsundspartiet 2022-06-17 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 2022-06-30 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Vänsterpartiet 2022-03-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
  
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/866
2022-10-17

 
Maja Liisa Odelius Till kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En delegationsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden 
kommunstyrelsen lämnar vidare rätten att fatta beslut inom. Syftet med en delegationsordning 
är att avlasta kommunstyrelsen vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till 
någon annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningen snabbare. Detta skapar också mer utrymme för behandling av principiellt 
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i kommunstyrelsen. Delegering är en nödvändighet 
för att den kommunala organisationen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Delegationsordningen, liksom andra styrande dokument, behöver regelbundet ses över och 
hållas uppdaterad för att vara ändamålsenlig.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen förslår att följande ändringar görs av delegationsordningen: 
 
Sektorövergripande ärenden  

• A 3.2, Dataskyddsförordningen (GDPR) - Komplettering av befintlig delegation. 
Utöver att ingå personuppgiftsbiträdesavtal föreslås aktuella delegater även kunna ingå 
datadelningsavtal.  

• A 9 – A 9.3, Förbud mot bisyssla – komplettering av befintlig delegation till att även 
omfatta godkännande av bisyssla. Rubrik justeras därefter.  

• A 10.6, Upphandling – Ny delegation, men följer befintligt styrdokument 
Ekonomiska styrprinciper. Ekonomichef får besluta att teckna leasingavtal för fast och 
lös egendom.  

• A.11.1, Skadestånd, ersättning och förlikning – Utgår. 
• A.11.1 (tidigare A. 11.2), Skadestånd, ersättning och förlikning – Förtydligande 

och viss komplettering av befintlig delegation. Bland annat föreslås tre prisbasbelopp 
ändras till fyra.  
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• A.11.2, Skadestånd, ersättning och förlikning – Ny delegation. Kommundirektör 
föreslås kunna ingå förlikningsavtal upp till tio prisbasbelopp. Vid förlikningsbelopp 
över tre prisbasbelopp ska samråd med KSP ske. Sektorchef föreslås kunna ingå 
förlikningsavtal upp till tre prisbasbelopp. 

• A.14.7, Övrigt – Ny delegation. Sektorchef föreslås kunna besluta om redaktionella 
ändringar i styrdokument. 

 
Sektor samhällsbyggnad 

• C 1.1 – C 1.3, Arrende – Befintlig delegation. Samordnare mark- och exploatering 
föreslås läggas till som delegat för dessa ärenden. 

• C 2.1- C.2.7, Övriga avtal - Befintlig delegation. Samordnare mark- och exploatering 
föreslås läggas till som delegat för dessa ärenden. 
Gällande C 2.6 så har delegationen i viss mån justerats från att ”Utse kommunens 
representanter i vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar” till att 
”Representera kommunen /…/”. 

• C 3, Detaljplaner (ändrad rubrik från ”Plankostnadsavtal”)  
C 3.2 Beslut om att begära planeringsbesked, C 3.3 Godkännande av 
samrådsredogörelse, C 3.4 Beslut om att skicka ut planförslag på granskning, C 3.5 
Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande rörande detaljplan, C 3.6 Beslut 
om planstart - Nya delegationer. Verksamhetschef Exploatering föreslås som delegat. 

• C 4.1, C 4.3, C 4.5-C 4.7, Köp och försäljning – Befintlig delegation. Samordnare 
mark- och exploatering föreslås läggas till som delegat för dessa ärenden. 

• C 5, Upplåtelse av allmän plats  
C.5.1–5.3 – Befintlig delegation. Samordnare mark- och exploatering föreslås läggas 
till som delegat för dessa ärenden. 
C 5.4 – Ny delegation. Enhetschef Teknik samt gatuspecialist föreslås kunna fatta 
beslut om tillfälligt upplåtande av mark samt utrymme för ledningar innan beviljad 
ledningsrätt, i samband med utbyggnad av beslutade investeringsprojekt och 
exploateringsprojekt.  
C 6.1 Adresser - Befintlig delegation. Samordnare mark- och exploatering föreslås 
läggas till som delegat. 

• C 7.1-C 7.3, C 7.5-C 7:10 Trafik – Befintliga delegation. Beroende på ärende 
föreslås trafikingenjör och/eller gatuspecialist läggas till som delegat.  

 
Sektor utbildning 

• D 1.4, Övergripande – Komplettering av befintlig delegation. Sektorchef utbildning 
föreslås kunna besluta om yttrande även till Diskrimineringsombudsmannen och 
Skolväsendets överklagandenämnd, i barn- och elevärenden gällande anmälan om 
kränkande behandling. 
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• D 1.7, Övergripande – Ny delegation. Sektorchef utbildning föreslås kunna fatta 
beslut om användande av fjärrundervisning. 

• D 2.11, Fristående verksamheter – Ny delegation. Sektorchef utbildning föreslås 
kunna besluta om ingripande vid tillsyn i from av föreläggande eller föreläggande 
förenat med vite.  

• D 4.19, Grundskola – Komplettering av befintlig delegation. Utöver beslut om 
fullgörande av skolplikten på annat sätt föreslås skolchef (sektorchef utbildning) även 
kunna fatta beslut om återkallelse av sådant medgivande samt skolpliktens 
upphörande, i enlighet med styrdokument Riktlinjer – ledighet, skolplikt och varaktig 
utlandsvistelse – obligatoriska skolformer.   

 
Sektor socialtjänst 

• E 1.13-E 1.14, Individ och familjeomsorg. Funktionshinder samt Vård och 
omsorg - Befintliga delegation. Administrativ chef, sektor socialtjänst, föreslås läggas 
till som delegat.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet är av administrativ karaktär och medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har ingen påverkan på barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 § uppdra åt en anställd 
i kommunen, dess presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en grupp ärenden. Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt 
i ärenden inom det egna verksamhetsområdet, vilket framgår av kommunstyrelsens 
reglemente som fastställs av kommunfullmäktige.  
 
Av kommunallagen 6 kap. 38 § framgår det vilken beslutanderätt kommunstyrelsen inte får 
delegera: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige 
har överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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Delegationsordningen har utformats med beaktande av reglerna om delegering och följer de 
lagar som berörs. Förvaltningen har kontrollerat delegationerna för att säkerställa att lagstöd 
finns för varje specifikt ärende. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
Reviderad delegationsordning kommunstyrelsen (med ändringsmarkeringar)  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
 
Beslut skickas till 
Maja.odelius@stenungsund.se 
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1 Kommunallagens regler om delegering av beslutanderätt 
1.1 Vad innebär delegering? 
Med delegering avses att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till 
förtroendevalda eller anställda i kommunen, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon 
annan i uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i vissa ärenden. 

 
De juridiska förutsättningarna för kommunstyrelsens möjlighet att delegera 
beslutanderätt följer av 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen (KL) som reglerar delegering 
inom en nämnd. 

 
Den som ges beslutanderätt kallas delegat. Delegaten träder helt in i kommunstyrelsens ställe. 
Ett beslut av delegaten ses som ett kommunstyrelsebeslut och kan överklagas på samma sätt 
som om kommunstyrelsen själv hade fattat beslutet. 

 
Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. 
Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende 
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
1.2 Vad är en delegationsordning? 
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera sin 
beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden/kommunstyrelsen vissa 
rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta 
skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av 
större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen 
och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

 
1.3 Vad får delegeras? 
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ärenden inom det egna verksamhetsområdet. 
Verksamhetsområdet framgår av kommunstyrelsens reglemente som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätt ska 
delegeras. Kommunstyrelsen lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom 
denna delegationsordning där beslutanderätt i olika ärenden överförs till delegater. 
Räckvidden för kommunstyrelsens delegeringsbefogenhet är dock begränsad enligt 6 kap. 38 
§ KL som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras (se nedan). 

 
 
 

Enligt 6 kap. 38 § KL får kommunstyrelsen inte delegera beslutanderätt i följande slag av 
ärenden: 
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• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, (t.ex. 
får beslutanderätt att omdisponera medel inom kommunstyrelsens fastställda 
driftbudgetram inte delegeras), 

 
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av 
kommunfullmäktige har överklagats, 

 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

1.4 Delegering eller ren verkställighet? 
Delegationsordningen är en förteckning över delegerad beslutanderätt i enlighet med 
kommunallagens regler. Delegationsordningen ska med andra ord endast innehålla beslut i 
kommunallagens mening och inte beslut som utgör s.k. ren verkställighet. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och beslut som utgör ren verkställighet är ibland svår att 
fastställa. 

 
Med beslut i kommunallagens mening kännetecknas att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt 
kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom 
förvaltningsbesvär. Bedömningen kan dock inte endast göras utifrån överklagbarheten 
eftersom t.ex. yttranden normalt sett inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga 
bedömningar och därmed förutsätter delegering för att kunna överföras från nämnd till annan. 

 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det kan t.ex. röra sig om rent förberedande åtgärder eller frågor som är reglerade i lag eller 
avtal. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt 
ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren 
verkställighet, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig 
personaladministration. 

 
Beslut av rent verkställande art betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och kan 
inte överklagas. De ska därför inte heller upptas i delegationsordningen. Även om den 
enskilde inte kan överklaga ett sådant beslut genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att få beslutet granskat, nämligen 
genom rättslig prövning vid allmän domstol, genom en anmälan till JO eller genom 
påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

 
 

1.5 Delegering av rätt att överklaga 
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol och beslut att begära inhibition går 
att delegera förutsatt att det överklagade beslutet i sig får delegeras. Till exempel får inte 
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delegeringen i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda omfatta ärenden av 
principiell betydelse eller annars av större vikt (6 kap. 38 § KL). 

 
1.6 Vem kan kommunstyrelsen delegera till? (6 kap. 37 § KL, 9 kap. 37 § KL) 
Kommunstyrelsen kan lämna delegeringsuppdrag till: 

 
- presidiet, 
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen, 
- en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, 
- en anställd hos kommunen, 
- en anställd i annan kommun inom ramen för avtalssamverkan. 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 
 

- flera anställda i grupp, 
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering, 
- anställd i kommunalt företag. 

 
1.7  Delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden där 

kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL) 
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i 
styrelsen att besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan 
avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som absolut måste avgöras omgående. Vilka 
beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. 
Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av kommunstyrelsen. 

 
1.8 Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap. 40 § KL) 
Kommunstyrelsen ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
delegationsuppdrag ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslut som inte ska anmälas och som 
får överklagas genom s.k. laglighetsprövning ska protokollföras särskilt. 

 
Brådskande beslut fattade av ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett måste alltid 
återrapporteras till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är flera. Kommunstyrelsens informations- och 
kontrollansvar tillgodoses och dessutom kan anmälan utgöra en avgörande faktor för att 
beslutet ska vinna laga kraft. 

 
För beslut som kan överklagas med s.k. laglighetsprövning enligt kommunallagen är anmälan 
en förutsättning för att besvärstiden ska börja löpa och för att beslutet ska vinna laga kraft. 
Besvärstiden börjar löpa tre veckor från den dag som protokollet från det sammanträde vid 
vilket beslutet anmäldes till kommunstyrelsen anslås på kommunens anslagstavla. När 
besvärstiden löpt ut och beslutet inte längre kan överklagas vinner det laga kraft. 
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Beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär vinner laga kraft ändå, nämligen när tre 
veckor har passerat sedan dess att den beslutet angår, har tagit del av beslutet. Det är dock 
viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten enligt kommunallagen gäller även i dessa 
fall. 

 
1.9 Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i 
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om 
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 

 
 

2 Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ska nedanstående bestämmelser gälla. 

 
2.1 Ordförandes beslut i brådskande ärenden 
Med stöd av 6 kap. 39 § KL uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall 
för ordföranden, i första hand till förste vice ordförande och vid förfall för förste vice 
ordförande till andre vice ordförande, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
2.2 Ärenden av principiell betydelse 
Delegat ska överlämna ärende till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

 
2.3 Beslut endast inom ramen för budget 
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets driftbudgetram 
eller inom ramen för kostnadsram för visst projekt. Tvingande lagstiftning är dock 
överordnad. 

 
2.4 Jäv 
Delegat som är jävig i ett ärende får inte delta i handläggningen eller närvara vid 
beslutsfattandet. Delegat som misstänker att denne är jävig ska omedelbart anmäla jäv 
och överlämna ärendet till närmaste chef. Delegaten ska i sådana fall anses 
frånvarande och ersättare får träda in i dennes ställe, se punkt x. 
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2.5 Ersättare vid förfall för kommunstyrelsens ordförande 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordförande och vid 
förfall för både ordförande och förste vice ordförande inträder andre vice ordförande, 
om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 

 
2.6 Ersättare vid förfall för övriga delegater 
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/tillförordnad som delegat om sådan 
har utsetts och om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 
Om det inte finns någon utsedd vikarie/ tillförordnad och beslut inte utan större 
nackdelar kan avvaktas till delegatens återkomst inträder närmast överordnad chef, 
om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 

 
2.7 Ingå avtal 
Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat anges. 

 
Beslut som fattas av kommunstyrelsen, det vill säga där delegation saknas, ska undertecknas 
av kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 
och kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör i enlighet med styrdokumentet 
”Undertecknande av värdehandlingar”. 

 
2.8 Anmälan av delegationsbeslut 
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 
När en delegat har fattat beslut med stöd av delegationsordningen ska delegaten genast anmäla 
detta enligt förvaltningens interna rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. 

 
Anmälan av delegationsbeslut ska innehålla en beslutsbeskrivning, beslutsdatum, hänvisning 
till aktuell beslutspunkt i delegationsordningen samt namn och titel på delegat. 

 
Anmälan av delegationsbeslut om anställning administreras centralt i kommunen. 
Förvaltningen sammanställer månatligen samtliga anställningar över 3 månader. Av 
sammanställningen ska det framgå vilken befattning som anställts, datum för anställningen, 
sysselsättningsgrad samt arbetstid. 

 
Anmälningarna av delegationsbeslut sammanställs och redovisas för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar därefter om godkännande av redovisningen, vilket protokollförs i 
en särskild paragraf. 
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3 Förkortningar över lagar, förordningar och 
delegater 

3.1 Lagar och förordningar 
 

DL Diskrimineringslag (2008:567) 
FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 
FL Förvaltningslag (2017:725) 
FOSO 
FoV 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
Förordning (2011:110) om vuxenutbildning 

GDPR 
 
 
 
 
 
GyF 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), kallas ofta för GDPR (General Data 
Protection Regulation) 
Gymnasieförordning (2010:2039) 

HVF Hemvärnsförordning (1997:146) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LKP 
LSS 

Lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

MB 
OSL 

Miljöbalk (1998:808) 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan och bygglag (2010:900) 
SFO 
SL 

Skolförordning (2011:185) 
Skollag (2010:800) 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
TRF 
TF 
VägL 

Trafikförordning (1998:1276) 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
Väglag (1971:948) 

 
3.2 Delegater 

 
EC Enhetschef 
EKCH Ekonomichef 
FC Funktionschef 
FC ad Funktionschef  
                    Administration  
                    och Digitalisering 
KD Kommundirektör 
KSO Kommunstyrelsens ordförande 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PC Personalchef 
Rektor Rektor 
SAS Socialt ansvarig samordnare 
SC Sektorchef 
VC Verksamhetschef 
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Del.nummer 

 
Delegationsbeslut 

 
Delegat 

 
Lagrum 

 
Villkor 

 
Kommentar 

     

A SEKTORSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 
         

A 1 Tjänstepersonsorganisation          

 
A 1.1 Organisatoriska förändringar på sektorsövergripande 

nivå 

 
KD 

 Dock ej organisationsförändringar som faller inom 
KL 5:1 eller 6:38. 

 
Samråd med KSP 

     

 
A 1.2 

 
Organisatoriska förändringar inom en sektor 

 
SC 

        

A 2 Allmänna handlingar 
         

 
 
A 2.1 

 
Beslut att inte lämna ut handlingar samt uppställande 
av förbehåll 

 
 
KD, SC, VC, FC, Kommunjurist 

 
 
TF, OSL kap. 5-6 

  
Observera att den enskilde har rätt att få ett beslut 
med överklagandehänvisning. Prövningen av en 
begäran om utlämnande ska ske skyndsamt. 

     

 
A 2.2 

 
Beslut att omhänderta arkiv mot arkivbildarens vilja 

 
Kommunarkivarie 

        

 
A 2.3 

 
Beslut om gallring av till arkivmyndigheten 
överlämnade handlingar 

 
Kommunarkivarie 

        

 
 

A 2.4 

 
Beslut om överlämnande av allmäna handlingar till 
enskilda för förvar i samband med att kommunala 
verksamheter övergår till enskilt rättssubjekt 

 
 

Kommunarkivarie 

        

A 3 Dataskyddsförordningen (GDPR)          

 
 
A 3.1 

 
Beslut med anledning av den registrerades begäran att 
utöva sina rättigheter enligt artiklarna 12.5 och 15-21 i 
GDPR 

 
 
FC ad 

 
 
GDPR artiklarna 12.5 och 15-21 

       

 
A 3.2 

 
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal och datadelningsavtal 

 
SC, VC, FC, EC 

 
GDPR artikel 28 

 
Den chef som ingått huvudavtalet 

      

 
A 3.3 Utse och entlediga dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen 

 
SC sf 

 
GDPR artikel 37 

       

 
A 4 

 
Allmänna ärenden och rättsfrågor 

         

A 4.1 Beslut om att inleda rättegång eller förrättning KD 
  

Avser civilrättsliga processer 
     

 
A 4.2 Överklagan av delegationsbeslut som ändrats av 

domstol 

 
SC 

  
Om tvistebeloppet understiger 3 pbb 

      

 
A 4.3 

 
Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande 

 
Delegat i ursprungsärendet 

 
45 § FL 

 
Efter samråd med överordnad chef 

      

 
A 4.4 

 
Ändring av beslut som fattats med stöd av delegation 

 
Delegat i ursprungsärendet 

 
37-39 §§ FL 

 
Efter samråd med överordnad chef 

      

 
A 4.5 

 
Yttrande över överklagat delegationsbeslut 

 
Delegat i ursprungsärendet 

  
Efter samråd med överordnad chef Yttrande över överklagat beslut som nämnden fattat i 

sin helhet kan inte delegeras. (6:38 KL) 

     

 
A 4.6 

 
Avvisande av enskilds ombud eller biträde 

 
SC 

 
14 § FL 
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A 4.7 Yttrande angående antagande av hemvärnsman Administrativ assistent IFO 5 § HVF 
       

 
A 4.8 

 
Överklagan av beslut om folkbokföring 

 
VC IFO-FH 

 
40 § Folkbokföringslagen 

       

 

A 4.9 
Svar på remisser från andra myndigheter rörande 
miljö-, natur- och havsfrågor som inte är av principiell 
betydelse 

 

VC Strategi Samordning 

        

 
A 4.10 

 
Tillstånd att använda kommunens vapen och logotyp 

 
SC sf 

        

 
 

A 4.11 

 

Beslut om att lämna remissyttrande vid remisser av 
mindre vikt för kommunen samt beslut att avstå från 
att lämna yttrande i dessa fall. 

 
 

KD 

  
 

Efter samråd med KSP 

      

 

A 4.12 
Besluta att inte tillgänglighetsanpassa digital offentlig 
service om det är oskäligt betungande att fullgöra 
tillgänglighetskraven 

 

Kommunikationschef 
Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service 

       

 
A 5 

 
Personal 

         

 
A 5.1 Tecknande av lokalt kollektivavtal PC 

        

 
A 6 Anställning och villkor inkl. lön i samband 

därmed 

         

 
A 6.1 

 
Tillfälligt förordnande av kommundirektör 

 
KSO 

  
max 60 dagar 

      

 
A 6.2 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av sektorchef, 
ekonomichef och personalchef 

 
KD 

  
Efter samråd med KSP 

      

 
 
A 6.3 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av 
verksamhetschef/funktionschef 

 
 
SC 

  
 
Efter samråd med KD 

      

 
A 6.4 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av enhetschef 

 
VC, FC 

  
Efter samråd med SC 

      

 
A 6.5 

 
Anställning av övrig personal inom ansvarsomådet KD, SC, VC, FC, EC, bitr EC, Rektor, 

bitr Rektor 

        

A 6.6 Lönesättning utöver fastställda kriterier PC 
        

 
A 7 

 
Uppsägning, avskedande, omplacering etc. 

         

 
A 7.1 

 
Uppsägning på grund av arbetsbrist eller av 
personliga skäl 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 7.2 

 
Avskedande eller disciplinåtgärd 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 7.3 

 
Omplacering av personal mellan sektorerna 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 7.4 

 
Träffa överenskommelse om avslut av anställning 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 
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A 8 Bevilja ledighet utöver det som anges i 

lagar, avtal eller riktlinjer 
         

 
A 8.1 

 
Kommundirektör 

 
KSO 

        

 
A 8.2 

 
Sektorchef, personalchef och ekonomichef 

 
KD 

        

 

A 8.3 

 
Verksamhetschef/funktionschef och direkt underställd 
personal 

 

SC 

        

 
A 8.4 

 
Enhetschef och direkt underställd personal 

 
VC, FC 

        

 
A 8.5 

 
Övrig personal 

 
EC 

        

A 9 Godkännande av och förbud mot bisyssla 
         

 
A 9.1 

 
Kommundirektör 

 
KSO 

        

 
A 9.2 

 
Sektorschef, personalchef och ekonomichef 

 
KD 

        

 
A 9.3 

 
Personal inom respektive sektor 

 
SC 

   
Samråd kan om så behövs ske med personalchefen. 

     

A 10 Upphandling          

 
 

A 10.1 

 
Gällande avtal för fler än en verksamhet: Beslut om 
att inleda och teckna avtal vid annonserad 
upphandling av varor, tjänster och entreprenader 
Beslutet omfattar belopp om över 25 tkr 

 
 

Upphandlingschef 

        

 
 
 
A 10.2 

 

Gällande avtal för en verksamhet: Beslut om att 
inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling 
av varor, tjänster och entreprenader. Beslutet 
omfattar belopp över 25 tkr 

 
 
 
VC, FC för budgeterade ramar. 

        

 
 
A 10.3 

 
Gällande direktupphandlingar: Beslut om inleda och 
teckna avtal vid direktupphandling för belopp över 25 
tkr 

 
 
EC, VC för budgeterade ramar 

   
 
Direktupphandling över 100 tkr har 
dokumentationsplikt enligt lag 

     

 
A 10.4 

 
Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid 
annonserat förfarande 

 
Upphandlare 

        

 

A 10.5 

 
Beslut om att deltaga med annan juridisk person vid 
upphandling enligt riktlinje för upphandling och inköp 

 

Upphandlingschef 

        

 

A 10.6 

 
Beslut att teckna leasingavtal, fast och lös egendom 

 
EC 

   
Enligt styrdokument Ekonomiska styrprinciper för 
Stenungsunds kommun. 

     

A 11 Försäkringar och skadestånd          

 
 
A 11.1 

 
Föra kommunens talan i ersättningsfrågor inom de 
beloppsgränser som täcks av kommunens 
försäkringar 

 
 
SC Sf 
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A 11.1 

 
 
Beslut i ärenden om skadeståndsersättning och annan 
ersättning 

 
 
SC 

  
Vid medgivande 
eller framställande 
av skadestånds- eller 
ersättningskrav: Upp 
till fyra 
prisbasbelopp. För 
VA-Gata gäller dock 
upp till två 
prisbasbelopp. 
 

 
Delegationen innefattar både beslut som kan 
aktualiseras när kommunen framställer ett 
skadestånds- eller ersättningskrav och när någon 
framställer ett skadestånds- eller ersättningskrav 
mot kommunen. 
 
Samråd kan om så behövs ske med kommunjurist. 
 

     

 
A 11.2 

 
Ingå förlikningsavtal 

 
KD, SC 

  
SC: Upp till tre 
prisbasbelopp 
KD: Upp till tio 
prisbasbelopp 
Vid 
förlikningsbelopp 
över tre 
prisbasbelopp ska 
samråd med KSP 
ske. 
 

      

A 12 Upplåning, placering, avskrivning och 
försäljning 

         

 
A 12.1 

 
Upplåning inom KF:s beslutade upplåningsvolymer 

 
EKCH 

        

 
A 12.2 

 
Upplåning av medel till bolag/stiftelser inom 
kommunkoncernen 

 
EKCH 

  
Inom i budget beslutad 
volym 

      

 
A 12.3 

 
Placering av kommunens likvida medel 

 
EKCH 

  
Utifrån Finanspolicy 

      

 
A 12.4 

 
Derivatinstrument - termins- options- och 
swapaffärer. 

 
EKCH 

  
Utifrån Finanspolicy 

      

 
A 12.5 Placering av donationsmedel för Stiftelsen Syskonen 

Parkers minnesfond 

 
EKCH 

  
Utifrån 
placeringsriktlinjer 

      

 
A 12.6 

 
Avskrivning av fordran under 100 tkr. 

 
EKCH, EC Ekonomi 

        

 
A 12.7 

 
Försäljning av begagnat gods - max 500 tkr 

 
EKCH, EC Ekonomi 

        

 
A 12.8 

 
Försäljning av begagnat gods - max 2 tkr 

 
EC 

        

A 13  
Hyresavtal 

         

 
A 13.1 Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 

samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra 
hand av avtalen i max fyra år. 

 

EKCH 

  

Upp till 10 pbb per år per 
avtal. 

      

 
A 13.2 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 
för exploateringsfastighet i max fyra år 

 

EKCH 

  

Upp till 10 pbb per år per 
avtal. 

      

 
A 13.3 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 
med löpande uppsägningstid på max 12 månader. 

 
 
EKCH 

        

 
A 13. 4 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) för 
enskilda bostäder med en uppsägningstid om max tre 
månader samt att hyra ut de samma i andra hand. 

 
VC, IFO, VC,  KoU 

  
Upp till 5pbb per år och 
avtal 
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A 13.5 

 
Samtycke till ombyggnation i av kommunen uthyrd 
lokal eller fastighet. 

 
EK CH 
SC sf 

        

 
A 14 

 
Övrigt 

         

A 14.1 Beslut att utse beslutsattestanter SC 
        

 
A 14.2 Beslut om att en anställd ska ha rätt att använda betal- 

och kreditkort i tjänsten 

 

 
EKCH 

        

 
A 14.3 

 

Beslut om avstängning från service som kund ej betalar 
för 

 

 
VC 

   
Inom sektor samhällsbyggnad 

     

 
 
A 14.4 

 

Utarbeta riktlinjer för god produktion- och hygienpraxis 
samt upprätta, övervaka och tillämpa HAACCP-
principer för livsmedelssäkerhet enligt EG-förordningen 
om hygien 

 

 
VC 
Måltid  
FC 
Service 

 

 
 
EG-förordning 852/04 

  
 
Varje kök har ett eget egenkontrollprogram 

     

 
 
A 14.5 

 

Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis 
moteldning utomhus samt liknande förebyggande 
åtgärder mot brand 

 

 
 

SC sf 

 
 

FOSO 2:7 

       

 
 
A 14.6 

 
 
Vara ombud vid entreprenader enligt AB*, ABT** och 
ABK 

 
 

Samordnare för projektledare för 
fastighet, verksamhetschef för 
infrastruktur 

   
*Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings 
och installationsentreprenader 
 
**Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten 
 
***Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt och ingenjörsverksamhet 
 

     

 
 
A. 14.7 

 
 
Godkänna redaktionella ändringar i styrdokument  

 

SC 

   
Gäller ändringar som inte förändrar intentionen i 
dokumentet som t.ex. förändringar av kommunens 
organisation. 
 

     

A 15 Säkerhet          

 
A 15.1 

 
Yttrande enligt kamerabevakningslagen 

 
Risk- och säkerhetssamordnare Kamerabevakningslagen(2018:1200) 

       

 
A 15.2 

 
Ingå säkerhetsskyddsavtal 

 
Säkerhetsskyddschef 

 
Säkerhetsskyddsförordningen 

       

 
A 15.3 Beslut om registerkontroll och placering isäkerhetsklass  Säkerhetsskyddschef 

 
Säkerhetsskyddsförordningen 

       

 
B 

 
FOLKHÄLSA 

         

 
B 1 

 
Fördelning av bidrag 

         

 
B 1.1 Besluta om fördelning av bidrag från 

folkhälsorådetsbudget. 

 
Folkhälsosamordnare 

 
Dokumentr
at samråd 
ska ske 
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med 
Folkhälsorådet. 

 
C 

 
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 

         

C 1 Arrende          

 
C 1.1 

 
Ingå arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal i max fyraår 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  

Se villkor för 
undertecknande av 
värdehandling 

      

 
C 1.2 

 
Ändra och upphäva arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Se villkor för 
undertecknande av 
värdehandling 
 

      

 
C 1.3 

 
Avslå förfrågan om arrende eller nyttjanderätt VC Exploatering, Samordnare mark- 

och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 

        

C 2 Övriga avtal - vägförening, 
vägsamfällighet, samfällighetsförening, 
servitut, ledningsrätt, fastighetsägare 
etc. 

        

 
C 2.1 

 
Ingå avtal med vägförening, vägsamfällighet eller 
samfällighetsförening i max 5 år 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

 
C 2.2 Ändra och upphäva avtal med 

vägförening,vägsamfällighet eller samfällighetsförening 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

 
C 2.3 

 
Tillförsäkra kommunen rätt till servitut eller 
ledningsrätt i annan tillhörig fastighet och 
medverkatill ändring eller upphävande av sålunda 
tillkommen rätt 

 
 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 
 
PBL, FBL, Anläggningslagen, Ledningsrättslagen 

 
 
Se villkor för 
undertecknande av 
värdehandling 

      

 
C 2.4 

 
Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt 
eller rätt till anläggning och medverka till ändring eller 
upphävande av sålunda tillkommen rätt 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 
PBL, FBL, Anläggningslagen, Ledningsrättslagen 

 
Se villkor för 
undertecknande av 
värdehandling 

      

 
C 2.5 

 
 
Ansöka om lantmäteriförrättningar, vara 
kommunensombud i lantmäteriförrättning och 
underteckna överenskommelse i anslutning därtill. 

 
 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare, 
abonnentingenjör 

        

 
C 2.6 

 
Representera kommunen i vägföreningar, 
vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- och 
exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

 
C 2.7 

 
Avslå förfrågan om övriga avtal och 
medgivande - vägförening, 
vägsamfällighet, 
samfällighetsförening, servitut, 
ledningsrätt, fastighetsägare etc. 
 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 3 Detaljplaner          

 
C 3.1 Ingå plankostnadsavtal VC Exploatering 

        

429



 
C 3.2 Beslut om att begära planeringsbesked VC Exploatering 

        

 
C 3.3 Godkännande av samrådsredogörelse VC Exploatering 

        

 
C 3.4 Beslut om att skicka ut planförslag på granskning VC Exploatering 

        

 
C 3.5 Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande 

rörande detaljplan 
VC Exploatering 

        

 
C 3.6 Beslut om planstart VC exploatering 

        

C 4 Köp och försäljning          

 
C 4.1 

 
Försäljning av villatomter 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Enligt KS fastställda 
priser. 

      

 
C 4.2 

 
Försäljning av bostadsrätter 

 
EKCH 

  
Se villkor för 
undertecknande av 
värdehandling. 

      

 
C 4.3 

 
Köp, försäljning, byte eller reglering av fastighet eller del 
av fastighet 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Inom kostnadsramen fem 
prisbasbelopp. Se villkor 
för undertecknande av 
värdehandling. 
 

      

 
C 4.4 

 
Köp av fastighet 

 
SC Sb 

  
Max 1,5 mnkr. Se villkor 
för undertecknande av 
värdehandling. 

      

 
C 4.5 

I egenskap av fastighetsägare avge framställningar 
och yttrande angående bygglov, planärenden, 
fastighetsbildning m.m. 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

 
C 4.6 

 
I egenskap av fastighetsägare lämna medgivande somt 
ex tillfällig upplåtelse av mark, grannmedgivande 
vidbyggnation 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 
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C 4.7 

 
Avslå förfrågan om köp och försäljning av mark 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 
 
 

        

C 5 Upplåtelse av allmän plats          

 
C 5.1 

 
Yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig 
plats 

 
Trafikhandläggare, VC Exploatering, 
Samordnare mark- och exploatering, 
Mark- och exploateringsingenjör, 
Markhandläggare 

  
Enligt ordningsstadgan. 

      

 
C 5.2 

 
Upplåta allmän plats 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

 
C 5.3 

 
Tillfälligt upplåta allmän plats för torghandel 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Enligt lokala föreskrifter 
för torghandel 

      

 
C 5.4 

 
Tillfälligt upplåta mark samt utrymme för ledningar 
innan beviljad ledningsrätt, i samband med utbyggnad av 
beslutade investeringsprojekt och exploateringsprojekt 
 

 
 
 
 EC Teknik, gatuspecialist 

        

C 6 Adresser          

 
C 6.1 

 
Nummersättning i samband med adressändring 

 
VC Exploatering, Samordnare mark- 
och exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare, 
Mätingenjör, GIS-ingenjör 
 

        

C 7 Trafik          

 
C 7.1 

 
Beslut om undantag för färd med breda, långa och tunga 
transporter 

 
Trafikplanerare, trafikingenjör, 
gatuspecialist 

 
TRF 13:3 

       

 
C 7.2 

 
Regleringar genom lokala trafikföreskrifter 

 
Trafikplanerare, trafikingenjör 

TRF 10:1        

 
C 7.3 

 
Upphäva lokala trafikföreskrifter som blivit inaktuella 

 
Trafikplanerare, trafikingenjör 

 
TRF 10:1 

       

 
C 7.4 

 
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen 

 
Trafikhandläggare 

 
TRF 13:3 

       

 
C 7.5 

 
Tillfälliga regleringar genom lokala trafikföreskrifter 

 
Trafikplanerare, trafikingenjör 

 
TRF 10 kap 

       

 
C 7.6 

 
Beslut om vägvisning 

 
Trafikplanerare, trafikingenjör, 
gatuspecialist 

        

 
C 7.7 

 
Förordnande av parkeringsvakter 

 
Trafikplanerare, trafikingenjör 

 
LKP § 6 

       

 
C 7.8 

 
Beslut om fordonsflytt 

 
Trafikplanerare, trafikingenjör 

Lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning 
av fordon i vissa fall 
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C 7.9 

 
Beslut om schakttillstånd i kommunal gatumark 

 
Gatuspecialist, trafikplanerare, 
trafikingenjör 

 
VägL § 43 

       

 
C 7.10 

 
Godkännande trafikanordningsplaner (TA-planer) på 
kommunala vägar/gator. 

 
Gatuspecialist, trafikplanerare, 
trafikingenjör 

 
TRF, VägL 

       

C 8 Vatten och avlopp          

 
C 8.1 

 
Utanför VA-verksamhetsområde: Godkänna eller avslå 
ansökan om att ansluta fastighetsägare till det 
kommunala VA-nätet. 

 
 
EC Teknik 

        

 
C 8.2 

 
Utanför VA-verksamhetsområde: Ingå, ändra och 
upphäva avtal med enstaka fastighetsägare som ska 
anslutas till det kommunala VA-nätet och som 
uppfyller kraven enligt B.8.1 alternativt behandla 
enstaka fastighetsägare som att de ingår i VA- 
verksamhetsområde till dess att kommunfullmäktige 
fattat beslut om att fastigheten ska ingå i VA- 
verksamhetsområde 
 

 
 
EC Teknik 

        

 
C 8.3 Yttrande vid 

tillståndsprövning av 
industriellverksamhet 
avseende VA-frågor 

 
EC Teknik 

  
I enlighet med 
kommunens ABVA 

      

C 9 Avfall          

 
C 9.1 

 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om 
tillståndtill yrkesmässig transport av avfall, farligt 
avfall eller annan hantering av avfall 

 

EC avfall 

        

 
C 9.2 

 
Svar på remisser från andra myndigheter 
rörandeavfallsfrågor som inte är av principiell betydelse 

 
EC avfall 
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D SEKTOR UTBILDNING          

 
D 1 

 
Övergripande 

         

 
 
 
D 1.1 

 
 
 
Beslut om att anställa lärare eller förskollärare utan 
legitimation och behörighet för viss undervisning på 
längre tid än 6 månader men högst ett år. 

 
 
 
 
VC 

 
 
 
 
SL 2:19 

 
 
 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 
Detta gäller dock inte om undervisningen avser 1. 
modersmål, 2. yrkesämne i gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå, eller 3. individuella kurser eller 
orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Lag 
(2020:446). 

     

 
D 1.2 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 

klagomål 

 
SC Utbildning 

 
SL 4:8 

       

 

D 1.3 

 
Beslut om interkommunal ersättning gällande barn 
och elever till och från annan kommun 

 

VC 

 
SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 
14:14, 16:50, 17:23, 19:43 

       

 
 
D 1.4 

Beslut om yttrande i barn- och elevärende till 
Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg,  
Diskrimineringsombudsmannen, Skolväsendets 
överklagandenämnd samt till Barn- och elevombudet i 
ärende om anmälan om kränkande behandling 

 
 
SC Utbildning 

        

 
 
D 1.5 

 
 
Upprätta årlig plan för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

 
 
Rektor 

 
 
SL 6:8 DL 3:16, DL 3:20 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 
 
Del av förskole- /skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete. 

     

 
 
D 1.6 

 
Skyndsamt utreda kränkande behandling, trakasserier 
och sexuella trakasserier och i förekommande fall 
vidtaga åtgärder. 

 
 
Rektor 

 
 
SL 6:10, DL 2:7 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 

Del av förskole-/skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete. 

     

 
 
D 1.7 

 
 
Beslut att använda fjärrundervisning 

 
 
SC Utbildning 

 
Skollagen 1:3 och kap 21 
Skolförordningen 5a:6 
Gymnasieförordningen 4a:6 

  

Beslutet om att använda fjärrundervisning ska anmälas 
till Skolinspektionen. 

     

 
D 2 

 
Fristående verksamheter 

         

 
 
D 2.1 

 
Beslut om att fristående verksamhet fortsatt uppfyller 
skollagens krav på insikt och lämplighet vid 
förändring inom ägar- och ledningskretsen 

 
 
VC 

 
 
SL 2:5 B 

  
 
Ändring av styrelse 

     

 
 
D 2.2 

 
 
Beslut om tilläggsbelopp 

 
 
FC Stöd 

 
SL 8:23, 9:21, 10:39, 11:38, 
14:17, 16:54, 19:47, 25:13, 
25:15, SFO 14:8 

  
 
Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten 

     

 
 
D 2.3 

 
Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor i 
Stenungsunds kommun baserat på 
kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning 

 
 
SC Utbildning 

 
SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 
14:15, 16:52, 17:35, 19:45, 
25:11 

  
 
Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten 
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D 2.4 

Tecknande av entreprenadavtal med fristående 
förskolor, fritidshem eller anna pedagogisk 
verksamhet enligt förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

 
 
 
SC Utbildning 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
D 2.5 

 
Beslut om att meddela anmärkning till fristående 
verksamhet avseende mindre allvarlig överträdelse 

 
SC Utbildning 

 
SL 26:11 

       

 
 
 
 

D 2.6 

 
 
 
Beslut att avstå från att ingripa om: - överträdelsen är 
ringa - om nödvändig rättelse vidtas - det i övrigt 
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl 
mot ett ingripande 

 
 
 
 

SC Utbildning 

 
 
 
 

SL 26:12 

 

Med överträdelse avses avvikelse från de krav på 
verksamheten som följer av lagar och andra 
föreskrifter ex. engångsförseelser, om 
överträdelsen snabbt åtgärdas eller det finns 
särskilda skäl mot ett ingripande (t.ex. om 
huvudmannen själv påtalat en brist och försöker 
åtgärda den) 

      

 

D 2.7 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts 
för elev vid fristående grundskola eller fristående 
grundsärskola. 

 

SC Utbildning 

 

SL 10:40, 11:39 

       

 
 
D 2.8 

 
Beslut att anordna skolskjuts för elev vid fristående 
grundskola eller fristående grundsärskola inom 
kommunen 

 
 
SC Utbildning 

 
 
SL 10:40, 11:39 

       

 
 

D 2.9 

 
Beslut om barnomsorg i fristående förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 

 
 

VC Förskola 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

  
 

Förutsätter regeringsbeslut om stängning 

     

 

D.2.10 

 
 
Beslut om att avsluta tillsyn utan åtgärd 

 

SC Utbildning 

        

 

 

D.2.11 

 
 
Beslut om ingripande vid tillsyn i form av 
föreläggande eller föreläggande förenat med vite. 

 

 

SC Utbildning 

 
 
SL 26:10 och 27 

 
Bestämmelser om hur vitesförelägganden ska utformas 
finns i Lag (1985:206) om viten. Ansökan om 
utdömande av viten görs hos förvaltningsrätten. 
Vitesförelägganden får överklagas hos 
förvaltningsrätten. 

 

     

 
D 3 

 
FÖRSKOLA 

         

 

D 3.1 

 
Beslut om mottagande av barn från en annan 
kommun på grund av särskilda skäl 

 

VC Förskola 

 

SL 8:13, 8:17, 14:14 

       

 
 
D 3.2 

 
Beslut om överenskommelse med annan kommun om 
att denna i sin förskola ska ta emot barn (påverkar 
interkommunal ersättning) 

 
 
VC Förskola 

 
 
SL 8:13 

       

 
 
D 3.3 

 
Beslut om mottagande i förskola eller fritidshem 
(barnets/elevens egna behov pga familjens situation i 
övrigt) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 8:5, 14:5 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 
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D 3.4 

 

Beslut om att erbjuda förskola, fritidshem på grund 
av särskilda skäl (fysiska, psykiska eller andra skäl) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 8:7, 14:6 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

      

 
 

D 3.5 

 
Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

 
 

Rektor 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
 
D 4 

 
GRUNDSKOLA 

         

 (Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem) 

         

 
D 4.1 

 
Beslut om överenskommelse med annan kommun om 
mottagande av elev 

 
VC Grundskola 

 
SL 9:12, 10:24, 11:24 

       

 
 
D 4.2 

 
Beslut om mottagande av barn från en annan 
kommun på grund av särskilda skäl eller 
vårdnadshavares önskemål 

 
 
VC Grundskola 

 
SL 9:13, 10:25, 10:27, 11:25, 
11:26 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 4.3 

 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts 

 
VC Grundskola 

 
SL 10:32-33, 11:31-32 

       

 
D 4.4 Beslut om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden 

(grundsärskolan) 

 
Rektor 

 
SL 11:8 

       

 
 
 
D 4.5 

 
 
Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma (elev 
som måste bo utanför hemmet för sin skolgång har 
rätt till tillfredställande förhållande) 

 
 
 
VC Grundskola 

 
 
 
SL 10:29 

  
 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.6 

 

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade 

 
 
Rektor 

 
 
SFO 9:3, 10:2 

       

 
D 4.7 Beslut om fördelning mellan årskurserna av 

undervisningstiden 

 
VC Grundskola 

 
SFO 9:4, 10:3 

       

 

D 4.8 
Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar gällande förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

 

VC Grundskola 

 
SL 9:15, 10:30, 11:29, 28:12 
punkt 6 

 

Inom respektive verksamhetsområde 

 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
 

D 4.9 

 
 
 
Beslut om mottagande av barn i förskoleklass redan 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. 

 
 
 

Rektor 

 
 
 

SL 7:11 

       

 
 
D 4.10 

 
Beslut om mottagande i grundsärskolan samt beslut 
om att ett barn inte tillhör grundsärskolans målgrupp 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:5, 7:5b 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 
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D 4.11 

 
Beslut om mottagande på försök i grundskola eller 
grundsärskola under högst 6 månader. Kräver 
vårdnadshavarens medgivande. 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:8 

  
 
Beslutet kan ej överklagas 

     

 
 
D 4.12 

 
Beslut om att elev i grundskolan ska få sin utbildning 
inom grundsärskolan (mottagande av integrerade 
elever). Kräver vårdnadshavarens medgivande 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:9 

  
 
Beslutet kan ej överklagas 

     

 
 

D 4.13 

 

Besluta, om det finns särskilda skäl, att barnet börjar 
fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år. 

 
 

Rektor 

 
 

SL 7:10 

  
 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
 
D 4.14 

 
Beslut om att förelägga vårdnadshavare till elev i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola om att 
fullgöra sina skyldigheter gällande skolplikt och 
fullgörande av skolgång. 

 
 
 
VC Grundskola 

 
 
 
SL 7:21-23 

       

 
D 4.15 

 
Beslut om tidigare upphörande av skolplikt 

 
Rektor 

 
SL 7:14 

 Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 4.16 

 
Beslut om senare upphörande av skolplikt 

 
Rektor 

 
SL 7:13, 7:16 

 Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.17 

Beslut om att anordna särskild undervisning för elev i 
grundskolan eller grundsärskolan, på sjukhus eller 
motsvarande institution eller i hemmet eller på annan 
lämplig plats 

 
 
Rektor 

 
 
SL 24:17-19, 20-22 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.18 

 
Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

 
 
 
Rektor 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
 
 
D 4.19 

 
 
Beslut om fullgörande av skolplikten på annat sätt, 
återkallelse av sådant medgivande eller beslut om 
skolpliktens upphörande  

 
 
 
Skolchef (sektorchef utbildning) 

  
 
 
SL 24:23-25, 7:2 

 
I enlighet med Riktlinjer - ledighet, skolplikt och 
varaktig utlandsvistelse – obligatoriska skolformer 
 
Beslut om medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt eller återkallelse av sådant medgivande får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol 
 

     

 
D 5 

 
Kultur och fritid 

         

D 5.1  
Bevilja bidrag till kulturförening 

EC Kultur  Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler       

 
D 5.2 

 
Bevilja arrangemangs-/förlustbidrag till offentliga 
kultur- och fritidsarrangemang 

 
EC Kultur 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.3 

 
Besluta om fördelning av studieförbundens bidrag 

 
EC Kultur 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 
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D 5.4 

 
Registrering av bidragsberättigad kulturförening 

 
EC Kultur 

        

 
D 5.5 

 
Besluta om uthyrning av lokaler i kulturhuset och på 
Stenungsund arena 

 
VC Kultur och Fritid 

  
Efter samråd med kommunjurist 

      

 
D 5.6 

 
Bevilja bidrag till fritidsförening, handikappförening 
och pensionärsförening 

 
EC Idrott Anläggning 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.7 

 
Registrering av bidragsberättigad förening (exklusive 
kulturförening) 

 
EC Idrott Anläggning Hamn 

  
Enligt antagna riktlinjer 

      

 
D 5.8 

 
Beslut om förskottsutbetalning av föreningsbidrag 

 
VC Kultur och Fritid 

  
Efter samråd med ekonomichef 

      

 
D 5.9 

 
Frysa årskort vid särskilda skäl – dock längst under 6 
månader 

 
EC Idrott Anläggning Hamn 

  
Efter samråd med ekonomichef 

      

 
D 6 

 
GYMNASIET 

         

 
Nationellt program och 
introduktionsprogram 

         

 
D 6.1 Beslut om tidsbegränsad 

avstängning av elev i 
gymnasieskola. 

 
 
 
VC Gymnasium 

 
 
 
SL 5:17-20 

 Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast 
information nedan – följer av lag. Rektor får utan 
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17 
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i 
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen 
har prövat saken. 

     

 
 
D 6.2 

Beslut om elevresor enligt 
lag om kommunernas 
skyldighet att svara för 
vissa elevresor 

 

 
 
VC Gymnasium 

 
Lag om kommunernas skyldighet 
att svara för vissaelevresor 
(1991:1110) 

       

 
D 6.3 Beslut om 

inackorderingsbidrag för 
elever i gymnasieskola. 
 

 
VC Gymnasium 

 
SL 15:32 

  
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten 

     

 
D 6.4 

Beslut om avvikelse från 
nationellt programs 
inriktning för enskild elev. 

 

 
Rektor 

 
SL 16:14 

       

 
 
D 6.5 

Beslut om att ta emot 
ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ (vid 
synnerliga skäl) 
 

 
 
Rektor 

 
 
SL 17:11, GyF 6:2 

       

 
 
D 6.6 

Beslut om att hela 
yrkesintroduktionen för elev 
ska skolförläggas om 
huvudmannen bedömer att 
detta uppenbart bäst gynnar 
eleven. 

 
 
Rektor 

 
 
GyF 6:5 

       

 
 
D 6.7 

Beslut om antagning efter 
att GR:s antagningavslutats. 

 
 
Rektor 

 
 
GyF 7:13 
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D 6.8 

Beslut om att 
undervisningen för elev i 
gymnasieskola på nationellt 
program får fördelas på 
längre tid än tre år om 
eleven har läst ett reducerat 
program eller om det med 
hänsyn till elevens 
förutsättningar i övrigt finns 
särskilda skäl för det. 
 

 
 
 
Rektor 

 
 
 
SL 16:15, GyF 9:7 

       

 
D 6.9 Beslut om att eleven ska 

hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel. 

 

 
VC Gymnasium 

 
SL 15:17 

       

 
 
D 6.10 

Beslut om elevs kostnad för 
enstaka inslag i 
undervisningen 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:18 

       

 
 
D 6.11 

Beslut om annan 
omfattning än heltidsstudier 
på introduktionsprogram om 
elev begär det och det finns 
särskilda skäl 
 

 
 
Rektor 

 
 
SL 17:6 

       

 
D 7 Gymnasiesärskola          

 
 
 
D 7.1 

Beslut om tidsbegränsad 
avstängning av elev i 
gymnasiesärskola 

 
 
 
VC Gymnasium 

 
 
 
SL 5:17-20 

 Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast 
information nedan – följer av lag. Rektor får utan 
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17 
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i 
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen har 
prövat saken. 

     

 
 
D 7.2 

Beslut om 
inackorderingsbidrag för 
elever i gymnasiesärskola 
 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 18:32 

  
 
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten 

     

 
 
D 7.3 

Beslut om att eleven ska 
hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 
 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:17 

       

 
 
D 7.4 

Beslut om elevs kostnad för 
enstaka inslag i 
undervisningen 
 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:18 

       

 
D 7.5 

Beslut om tillhörighet till 
målgruppen för 
Gymnasiesärskolan 
 

 
EC Barn- och elevhälsa 

 
SL 18:5, 18:7 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 7.6 

Beslut att bevilja eller avslå 
ansökan om skolskjuts 

 

 
VC Gymnasium 

 
SL 18:30-31 

       

 
D 7.7 

 
 
Beslut om att fördela 
utbildningen i 
gymnasiesärskola på längre 
tid än fyra läsår 
 
 

 
Rektor 

 
SL 19:17 

 Beslut om fördelning av studietid för elever från andra 
kommuner sker efter samråd om ersättning med 
elevens hemkommun. 
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D 8 

 
 
KOMPETENS OCH UTVECKLING 

         

  
Kommunal vuxenutbildning 

         

 
D 8.1 

 
Beslut om att elever vid kommunal vuxenutbildning 
erbjuds, mot en avgift som högst motsvarar 
huvudmannens anskaffningskostnader, böcker och 
andra lärverktyg – undantaget elever inom utbildning i 
svenska för invandrare som utan kostnad ska ha 
tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs 
för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock 
besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna 
lärverktyg. 
 

 
 
 
 
 
 
Rektor 

 
 
 
 
 
 
SL 20:7 

       

 
D 8.2 

 
Sända ansökan till annan kommun som anordnar 
utbildningen (grundläggande vuxenutbildning) 
 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:13 

       

 
D 8.3 

 
Frågor om mottagande av elev till grundläggande 
vuxenutbildning samt om att utbildningen ska 
upphöra eller elev beredas utbildning på nytt 
 

 
Rektor 

 
SL 20:9 och SL 20:14 

  
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 
D 8.4 

 
 
Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen 
betalar elevs utbildning i annan kommun 
 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:21 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 
D 8.5 

 
Frågor om mottagande av elev till gymnasial 
vuxenutbildning samt om utbildningen ska upphöra 
eller elev beredas utbildning på nytt 
 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 20:22 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 8.6 

 
 
Beslut om antagning till gymnasial utbildning 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 20:23 

  
 
Kan ej överklagas 

     

 
D 8.7 

 
Antagning av elever inom yrkesinriktad 
vuxenutbildning 

 
Rektor 

 
SL 20:23 

       

 
D 8.8 

 
Beslut om att nationella kurser delas upp i delkurser 

 
Rektor 

 
FoV 2:4 

       

 
 
D 8.9 

 
Klarläggande av omständigheter för skiljning, 
avstängning eller förvisning från utbildningen. Beslut 
om omedelbar verkställighet 
 

 
 
Rektor 

 
 
FoV 7:4 

       

 
D 8.10 

 
Beslut om vilka nationella kurser som ska ges. 

 
Rektor 

 
FoV 2:9 

       

 
D 8.11 Beslut om att ordna platser vid arbetsplatsförlagd 

utbildning APL. 

 
Rektor 

 
FoV 2:27 

       

 
 
D 8.12 

 
Beslut om mottagande av elev, i Utbildning i svenska 
för invandrare 
 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:33 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 9 

 
Särskild utbildning för vuxna 

         

 
D 9.1 

 
Beslut att enstaka hjälpmedel får bekostas av eleverna 

 
Rektor 

 
SL 21:6 

       

 
D 9.2 

 
Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen 
betalar elevs utbildning i annan kommun 

 
Rektor 

 
SL 21:7 

  
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 
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D 9.3 

 
Beslut om mottagande av elev i SärVux, antagning,att 
utbildningen ska upphöra eller bereda elev utbildning 
på nytt 
 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 21:7 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 10 

 
Övrigt 

         

 
D 10.1 

 
Sluta avtal om utbildningar inom 
Uppdragsutbildningen 
 

 
VC Kompetens och utveckling 

        

 
D 10.2 

 
Upprätta avtal angående interkommunal ersättning 

 
VC Kompetens o utveckling 
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E SEKTOR SOCIALTJÄNST 

Individ och Familjeomsorg, Funktionshinder 
samt vård och Omsorg 

         

 
E 1.1 Bevilja avgiftsbefrielse för familjerådgivning och 

krismottagning 

 
Familjerådgivare 

  
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 

      

 
E 1.2 Skriva avtal med extern leverantör om utförande av 

servicetjänster inom hemtjänsten 

 
VC IFO 

 
SoL 2:5 

       

 
E 1.3 

 

Ansvara för utredning och beslut vid missförhållanden 
eller påtaglig risk för missförhållande, Lex Sarah 

 
SAS 

 
SoL 14:6, LSS 24e 

       

 
 
E 1.4 

 

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, Lex Sarah 

 
 
SC Socialtjänst 

 
 
SoL 14:7, LSS 24f 

       

 
E 1.5 

 

Yttrande till tillsynsmyndighet i ärende avseende 
enskild verksamhet 

 
SC Socialtjänst 

        

 
E 1.6 

 

Ansöka om statsbidrag som Socialstyrelsen 
administrerar 

 
SC Socialtjänst 

        

 
 
E 1.7 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada, Lex Maria 

 
 
MAS 

 
 
Patientsäkerhetslagen 3:5 

       

 
E 1.8 

 

Anmälan till smittskyddsläkare 

 
MAS, VC IFO 

 
Smittskyddslag (2004:168) 6:12 

       

 
E 1.9 

 

Fullgöra uppgiftsskyldighet till smittskyddsläkare 

 
MAS, VC IFO 

 
Smittskyddslag (2004:168) 6:9 

 
Endast när smittskyddsläkaren har begärt det i 
samband med utredning. 

      

 
 
E 1.10 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som kan 
utgöra en fara för patientsäkerheten. 

 
 
VC Hälso- och sjukvård 

 
 
Patientsäkerhetslagen 3:7 

       

 
 
 
E 1.11 

 
 

Överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 
ersättning till kommuner för mottagande av 
asylsökande och insatser för skyddsbehövande, vissa 
utlänningar och ensamkommande barn. 

 
 
 
SC Socialtjänst, VC IFO 

 
 
Förordning (2017:193) om 
statlig ersättning för asylsökande 
m.fl. 
Förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar, 
ersättningsförordningen 
 

       

 
 
E 1.12 

 

Årlig uppdatering och fördelning av delposter inom 
riksnormen. 

 
 
SC Socialtjänst 

        

 
 
E 1.13 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom 3 
månader 

 
Utvecklingsledare, Verksamhetsutvecklare, 
Administrativ chef 

 
 
16 kap 6f § SoL 

       

 
 
E 1.14 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om att gynnande biståndsbeslut nu har verkställts 

 
 
Utvecklingsledare, Verksamhetsutvecklare, 
Administrativ chef 

 
 
16 kap 6f § SoL 
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F KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE          

F 1 Rättegång och yttranden          

 
F 1.1 

Föra kommunens talan eller ge ombud fullmakt attföra 
kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. 

 
KSO 

 
KL 6:5 

       

F 2 Brådskande ärenden   F 2 Brådskande ärenden      

 
F 2.2 

 
Besluta i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 

 
KSO 

 
KL 6:39 

       

 
G 

 
ALLMÄNNA UTSKOTTET OCH 
VÄLFÄRDSUTSKOTTET 

         

 

G 1.1 

 
Utse vinnare av miljöpris 

 
Allmänna utskottet 

        

 

G 1.2 

 
Utse vinnare av kulturstipendium 

 
Välfärdsutskottet 

        

 

G 1.3 

 
Utse vinnare av årets förening 

 
Välfärdsutskottet 

        

 

G 1.4 

 
Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför 
kommunen 

 
Välfärdsutskottet 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/1019
2022-11-08

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Revidering av förbundsordning för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund samt korrigering av arvodesnivåer 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer den reviderade förbundsordningen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF). Från och med den 1 januari 2023 då Stenungsunds, Lilla 
Edets och Tjörns kommuner är medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg ska paragraf 4 i 
förbundsordningen inte tillämpas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande arvodesnivåer för förbundsdirektionen 
kommande mandatperiod: 
 

• Ordförande arvoderas till 2,5% av en riksdagsledamots arvode per månad 
• Lekmannarevisor arvoderas med 480 kr per månad 
• Vice ordförande samt övrig ledamot och ersättare arvoderas endast med rörligt arvode 

enligt Stenungsunds kommuns arvodesreglemente  
• Om ett uppdrag innehas av en person som för någon av medlemskommunerna utför 

sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid utgår varken fast eller rörligt arvode 
för personen i fråga 

 
Sammanfattning av ärendet 
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) har sedan 2017 utfört 
räddningstjänstverksamhet åt Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner. Samtliga 
medlemskommuner har emellertid beslutat att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
varför SBRF ska avvecklas. Direktionen har därför för avsikt att på ett extra direktionsmöte 
fatta beslut om att föreslå en ändring av förbundsordningen. Den nya förbundsordningen 
innebär en minskning av antalet ledamöter och ersättare i direktionen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn beslutade under 2016 att gemensamt bilda 
kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). SBRF uppdrag är 
bland annat att bedriva räddningstjänst och ge stöd till kommunerna vid samhällsstörningar. 
Samtliga medlemskommuner har därefter ansökt om att få bli samt också antagits som 
medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
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Under 2022 har förbundet vid sidan om upprätthållande av ordinarie driftorganisation 
förberett för en verksamhetsövergång av befintlig verksamhet till RSG. 
Verksamhetsövergången kommer att ske vid årsskiftet. Därefter återstår ett administrativt skal 
som behöver hantera en rad frågeställningar innan förbundet slutligen kan avvecklas. De 
huvudsakliga uppgifterna består i att hantera en likvidation av förbundet, förvalta och avsluta 
vissa avtal samt säkerställa att de allmänna handlingarna och arkivet hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt.  
 
För att kunna avsluta förbundet krävs det dels att det finns en administrativ stödstruktur i form 
av tjänstemannastöd, dels att det finns en förbundsdirektion som kan fatta relevanta beslut. 
Förbundsdirektionen ska vara likvidator, men sannolikt behövs konsultstöd för att kunna 
hantera processen. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen. 
Berättelsen ska innehålla en redovisning av kvarvarande tillgångar och de ska fördelas. Det 
ska också redovisas vilken av förbundets medlemmar som ska ta över och ta hand om de 
handlingar som tillhör förbundets allmänna handlingar. I hög grad kommer därmed 
direktionens uppdrag att vara administrativt. Direktionen har därför för avsikt att på ett extra 
direktionsmöte föreslå att förbundsdirektionens sammansättning ändras på ett sådant sätt att 
antalet ledamöter och ersättare i direktionen minskas. Förslaget innebär att varje 
medlemskommun har en ledamot och en ersättare till skillnad från två ledamöter och två 
ersättare per kommun. 
 
Medlemskommunerna har vid medlemssamråd diskuterat nya arvodesnivåer. Givet att 
uppdraget förändras för förbundsdirektionen är förslaget att arvodet minskas enligt 
nedanstående:  
 
 Nuvarande arvode (2022) Förslag på nytt arvode 
Ordförande 9,6% av riksdagsledamots 

arvode 
2,5% av riksdagsledamots 
arvode 

Vice ordförande 75% av ordförandes arvode Inget fast arvode 
Lekmannarevisor 480 kr 480 kr 
Ledamöter och ersättare Rörlig ersättning enligt 

Stenungsunds kommuns 
arvodesreglemente 

Rörlig ersättning enligt 
Stenungsunds kommuns 
arvodesreglemente 

 
Förslaget är vidare att arvode inte utgår om ett uppdrag innehas av en person som av någon av 
medlemskommunerna fullgör sitt uppdrag på heltid eller till betydande del av heltid.  
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För kunna ändra förbundsdirektionens sammansättning måste förbundsordningen ändras. 
Förbundsdirektionen kommer föreslå att paragraf 7 i förbundsordningen revideras på ett 
sådant det framgår att direktionen består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, att 
respektive kommun ska utse en (1) ledamot och en (1) ersättare samt att presidiet ska bestå av 
en ordförande och en vice ordförande. Förbundsdirektionen kommer även föreslå en 
uppdatering av kommunallagshänvisningarna i paragrafen.  
 
Från och med den 1 januari 2023 är Stenungsunds, Lilla Edets och Tjörns kommuner 
medlemmar i Räddningstjänsten Storgöteborg. SBRF ska då inte utföra 
räddningstjänstverksamhet åt kommunerna. Förslaget är därför att paragraf 4, som anger 
förbundets uppdrag, inte ska tillämpas.  
 
Det framgår av paragraf 22 i förbundsordningen att ändringar eller tillägg till 
förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.  
 
Juridisk bedömning 
Formerna för kommunalförbunds politiska organisation och medlemmarnas representation 
framgår av 9 kapitlet i kommunallagen. Förbundsmedlemmarna har i lag givits stor frihet att 
själva bestämma om ett förbunds organisation och verksamhetsformer. Två organ är dock 
enligt lagen obligatoriska. Det första är den beslutande församlingen – förbundsfullmäktige 
eller en förbundsdirektion - som utövar förbundets beslutanderätt. Det andra organet är 
förbundsstyrelsen som ska svara för förbundets verkställighet och förvaltning. I det fall 
förbundet är organiserat med en förbundsdirektion som beslutande församling ska också 
förbundsdirektionen utgöra förbundsstyrelse.  
 
Medlemskommunerna ska i förbundsordningen fastställa hur många ledamöter och ersättare 
som den beslutande församlingen ska bestå av och hur många ledamöter och ersättare som 
respektive medlemskommun ska utse. Det framgår dock av 9 kap. 3 § 3 st kommunallagen att 
varje förbundsmedlem ska vara representerade i den beslutande församlingen med minst en 
ledamot och en ersättare. Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. Enligt 
9 kap. 7 § 1 st. kommunallagen är endast den valbar till uppdrag i ett förbunds beslutande 
församling som också är ledamot eller ersättare i en förbundsmedlems kommunfullmäktige.  
Av 9 kap. 2 § kommunallagen följer att bestämmelserna i kommunallagen ska tillämpas 
generellt på kommunalförbund. I de fall en direktion utgör beslutande församling 
sammanfaller den beslutande och verkställande makten. Bestämmelser som rör styrelsen ska 
då i huvudsak tillämpas.  
 
SBRF är organiserat med en förbundsdirektion som beslutande församling. Direktionen ska 
därför också utgöra förbundsstyrelse. Minsta möjliga direktion är en ledamot och en ersättare 
från respektive kommun, vilket gör att den totala direktionen som minst kan uppgå till tre 
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ledamöter och tre ersättare. Förvaltningen bedömer generellt att små politiska organ är 
beskaffade med risk utifrån ett beslutsmässighetsperspektiv. Eftersom reglerna för styrelsen i 
huvudsak ska tillämpas för en förbundsdirektion gäller de regler om beslutsförhet som 
framkommer av 6 kap. 27 § kommunallagen. Direktion får endast handlägga ärenden om fler 
än hälften av ledamöterna är närvarande. Av det följer att minst två ledamöter, eller 
tjänstgörande ersättare, behöver vara närvarande för att direktionen ska få fatta beslut. Vid en 
ledamots förfall ska en ersättare från samma kommun träda in. Eftersom förslaget är att 
direktionen ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive kommun finns vidare en 
risk att en kommun inte finns representerad när avgörande beslut fattas. Det bör därför ligga i 
kommunens intresse att särskilt följa att de som utses att representera kommunen också 
närvarar vid direktionens sammanträden.   
 
Avseende arvodesnivåerna kan följande noteras. Betydande del av heltid är inte definierat i 
lag. Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver dock i sina kommentarer till 
kommunallagen att en naturlig gräns är 40 procent av heltid. Av 4 kap. 2 § kommunallagen 
framgår att den som fullgör ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd eller oppositionsråd. Om kommunalråd 
eller oppositionsråd utses till kommunens representant ska därför arvode inte utgå.   
 
Ekonomisk bedömning 
Förslaget innebär att ordförandens fasta arvode sänks från 9,6% till 2,5% och att vice 
ordförandens fasta arvode utgår. Lekmannarevisorns fasta arvode ska emellertid bestå. 
Genom förändringen minskar förbundets fasta arvodeskostnader med 72%, vilket motsvarar 
en månatlig minskning med cirka 14 tkr. Om medlemskommunerna väljer kommunal- och 
oppositionsråd som representanter kommer inga arvoden att utgå, eftersom inga arvoden ska 
utbetalas till personer som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds politiska organisation och 
arvodesnivåer för ledamöter och ersättare i direktionen. Det har därför inga särskilda 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
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1 Bakgrund 
Kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn har beslutat att ingå ett 
kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst, stöd till kommunerna vid 
samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan). 
 
Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i 
det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas 
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och 
samhällsstörningar. 
 
2 Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Lilla Edets, Stenungsunds och Tjörns 
kommuner. 
 
3 Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.  
Kommunalförbundet har sitt säte i Stenungsund. 
 
4 Uppdrag och ändamål 
Bastjänster 
Räddningstjänstförbundet ansvarar för  

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag  
a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lagen skydd 
mor olyckor, 1 kap §6) 
b)  att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lagen 
skydd mot olyckor, 3 kap §1) 
c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2) 

 
• att svara för uppgifter enligt lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som åvilar var 
och en av kommunerna i förbundet med undantag av 
 a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 
 

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor 
 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 
kommunerna avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt 
kommunens plan för räddningsinsatser enligt lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen)  
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Räddningstjänstförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 
 

• Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 
(1987:10). Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas 
planprocess genom att tidigt medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i 
planfrågor. 
Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess 
främst i form av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation.  

• Biträder vid kommunal riskanalys och handlingsprogram enligt Lag om 
Skydd mot olyckor. 

• Remissinstans vid alkoholtillstånd, fyrverkerier, tillfälliga evenemang. 
• Deltar i medlemskommunernas POSOM-verksamhet. 
• Deltager i medlemskommunernas olycksförebyggande arbete. 
• Deltager i medlemskommunernas krisberedskapsförberedelser ex övningar. 

 
Dessa uppgifter ingår i medlemsavgiften. 
 

Tilläggstjänster 
I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra 
andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter 
till säkerhet och trygghet i kommunerna.  
 
Dessa uppgifter skall i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i 
samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 
och uppgifter i § 4. 
 
Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas 
eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- 
eller ambitionsnivån, får förbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som 
motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen. 
 
5 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 
”Reglemente för förbundsdirektionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
enligt bilaga till förbundsordningen. 
 
6 Varaktighet 
Förbundet är bildat på obestämd tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

450



 4 

 7 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna 
enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Direktionen skall bestå av 36 ledamöter och 36 ersättare fördelat enligt följande: 

• Lilla Edets kommun utser 12 ledamöter och 12 ersättare. 
• Stenungsunds kommun utser 12 ledamöter och 12 ersättare. 
• Tjörns kommun utser 12 ledamöter och 12 ersättare. 

 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 
den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 
skall 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. 9 kap. 3 § och 9 kap 7 § 1 st kommunallagen 
(2017:725) tillämpas. 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförandeoch en vice ordförande. Ordförandeposten 
ska rotera mellan medlemskommunerna varje mandatperiod med början för Tjörns 
kommun. Därefter ska ordförandeposten gå till Stenungsunds kommun följt av Lilla 
Edets kommun. 1:e vice ordförande och 2:e vice Vice ordförande utses från någon av 
de två övriga medlemmarna. 
 
Direktionen har rätt att utse utskott och i övrigt de organ som behövs för 
verksamheten. 
 
Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna 
inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har 
utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som 
beskrivs i lagen om proportionellt valsätt. 
 
8 Revisorer  
Kommunalförbundet skall ha tre revisorer. Kommunfullmäktige i Stenungsunds 
kommun utser en revisor från vardera medlemskommunen. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
9 Revision och beslut om ansvarsfrihet 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 
Delårsrapport 
Delårsrapporten ska upprättas och beslutas av direktionen. Delårsrapporten ska 
bedömas av revisorerna i kommunalförbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i 
rapporten är förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga 
bedömningen ska biläggas delårsrapporten. 
 
Delårsrapporten ska godkännas av medlemmarnas fullmäktige.  
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Årsredovisning 
Årsredovisningen ska upprättas och godkännas av direktionen. 
 
Årsredovisningen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna.  
 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige. 
 
Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.  
 
10 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem 
genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
 
11 Närvarorätt 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt.  
Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i § 14. 
 
Kommunstyrelsens presidium och/eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsdirektionen. 
Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
12 Anslag av kungörelser och andra 
tillkännagivanden 
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 
övriga tillkännagivanden skall anslås på www.sbrf.se. För kännedom skall anslag 
dessutom ske på varje medlemskommuns webbplats. 
Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten skall fastställas skall anslås på 
förbundets webbplats www.sbrf.se. 
 
13 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems 
ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 14 nedan. 
 
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
enlighet med angiven fördelningsgrund. 
 
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 
tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 
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14 Kostnadsfördelning  
Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.  
 

Bastjänster  
 
I fördelningsmodellen används två fördelningsnycklar bestående av en fast och en 
rörlig. Den fasta fördelningsnyckeln uppgår till 85% och den rörliga till 15% av den 
beslutade budgeten. Fördelningsmodellen gäller från 1 januari 2021. 
Utgångspunkten är beslutad budget för 2020, där 85% avser den fasta delen och 
fördelas enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel.  
 
Lilla Edet  29,99%  
Stenungsund  30,94% 
Tjörn  39,07% 
 
Den rörliga är invånarrelaterad och förändras årligen utifrån invånarantalet i 
respektive kommun 31 december två år före aktuellt budgetår.  
 

Förhandling 
Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla förhandling av 
medlemsandelarnas fördelning. En förhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 
 
I händelse av större förändringar vid ex investering i ny brandstation i Lilla Edet, 
förändringar i industriavtal eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars 
nytta inte kan tillgodogöras samtliga medlemskommuner, är detta grund för 
förhandling av medlemmarnas andel i förbundet 
 

Tilläggstjänster 
Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 4 
till någon eller några av förbundsmedlemmarna skall sådana särskilda uppgifter 
ersättas fullt ut. 
 
Lån och borgen mm 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna godkänt.  
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 
ansvar fördelningsregeln. 
 
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 
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15 Medlemsstyrning 
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse skall direktionen samråda med 
medlemmarna. 
För att betona medlemmarnas roll som ägare av förbundet skall ett medlemsamråd 
bildas bestående av medlemmarna och förbundet. Medlemmarnas framställningar till 
förbundet sker genom medlemssamråd. Medlemmarna och förbundet kan kalla till 
medlemssamråd vilket skall hållas efter behov dock minst en gång per år. Förbundet 
har initiativskyldighet till att medlemssamrådet kallas. 
 
16 Budgetprocess  
Direktionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Direktionen ska ta initiativ 
till att starta budgetprocessen med sina medlemskommuner. Ambitionen är att sådana 
ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt 
gången. 
 
Räddningstjänstförbundet ska följa medlemskommunernas budgetprocess. 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
och en ekonomisk plan för den kommande tvåårsperioden. 
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall vara offentligt. Kungörelse om 
sammanträdet skall utfärdas. 
 
Budgetramar 2017-2019 
För budgetåren 2017-2019 gäller fasta förutsättningar. För budgetåret 2017 och 2018 
gäller 2 % indexuppräkning och för 2019 1 % indexuppräkning. 
 
17 Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 
Handlingsprogrammen skall upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 
Förändringar och tillägg till planerna skall också beredas i samverkan med 
förbundsmedlemmarna. 
 
18 Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.  
 
Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs 
med anledning av utträdet. 
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19 Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt 13 § 
tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det behövs 
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller 
på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
Till slutredovisningen skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 
förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 
 
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 
 
20 Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer och 
revisorsersättare skall utgå enligt Stenungsunds kommuns arvodesbestämmelser. 
 
21 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol. 
 
22 Ändringar i förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och 
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
23 Räddningsinsatser med kostnader som 
överstiger den kommunala självrisken 
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för 
statsbidragsansökan.  
 
24 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet skall hanteras 
enligt följande. 
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• Ansökan tillställs förbundets Direktion 
• Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige 
• Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem samt 
• Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen. 

 
25 Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlagen (1990:782). Direktionen får genom 
avtal med resp. medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och 
verkställande funktionen samt att vara arkivdepå. 
 
 
 
26 Personuppgifter 
Direktionen är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för 
behandling av personuppgifter inom kommunalförbundets ansvarsområde. 
 
27 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av kommunfullmäktige 
och gäller från och med den 1 januari 2017. 
 
 
 
 
 
 
Antagen: 
Kommunfullmäktige i Lilla Edet 2022 § 
Kommunfullmäktige i Stenungsund 2022 § 
Kommunfullmäktige i Tjörn 2022 § 
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  Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-11-01 

Dnr:  

 

 

 

[Skriv  här] 

 

Hemställan till medlemskommunerna inom Södra 

Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) för 

utökade ekonomiska medel för 2022 och 2023. 

Förslag till beslut  
1. Direktionen för SBRF hemställer hos medlemskommunerna om utökade ekonomiska 

medel för 2022 och beräknade kostnader i samband med avveckling av förbundet 2023. 

2. Medlemskommunerna inom SBRF, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund, godkänner 

direktionens hemställan för utökade ekonomiska medel till förbundet 2022 och för 

kostnader i samband med avvecklingen av förbundet under 2023. 

Ärendet 
Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund som idag är medlemmar i kommunalförbundet Södra 

Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) kommer från och med 1 januari 2023 att bli medlemmar i 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 

I samband med ett extra insatt medlemssamråd diskuterades det med ledningen i SBRF kring 

prognosen av underskottet avseende ekonomin för verksamhetsåret 2022, även de kostnader som 

uppskattas i samband med förbundets avveckling under 2023. 

Ledningen för SBRF fick vid mötet i uppdrag att sammanställa de beräknade kostnaderna för 

avvecklingen av förbundet under 2022 och 2023 samt att uppdatera prognosen.  

Se tabell nedan. 

 

Peter M Johansson 
Tf Förbundsdirektör SBRF 

 

Thomas Olsson 

Tf Räddningschef SBRF  
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  Diarienummer:  

 

 

 

 

 

 

Beräknade merkostnader  SBRF 2022 och 2023

Beräknad 

kostnad 

2022

Beräknad 

kostnad 

2023

Personalkostnader som avser december, utbetalas i januari 2 200

Sem o timtid som ej går över till RSG 300

Avtal och licenser 500

Kostnader för likvidation av SBRF 400

Arvode för politiker i SBRF:s direktion under år 2023 200

Personalkostnader avvecklingsorganisation 1 100

Daedalos förlängning 2023 360

Tillkommande kostnader för Soltak - 23 300

Slutrevision och avvecklingsrevision (KPMG) 2023 140

Oförutsett 1 000 1 000

Reglering enl samverkansavtal av tillgångar o skulder under 2023

Beräknade merkostnader 3 500 4 000

Beräknade merkostnader under 2022 och 2023 2022 2023

Prognos SBRF  2022 5 000

Beräknad kostnader i samband avveckling 3 500 4 000

Reglering enl samverkansavtal av tillgångar o skulder under 2023 XX

Summa 8 500 4 000

Kostnad per kommun enligt beslutad fördelningsnyckel

Lilla Edet 2 484 1 169

Tjörn 3 181 1 497

Stenungsund 2 835 1 334

Summa 8 500 4 000
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Bolagsordning för Renova Miljö AB    

Organisationsnummer 556946-0321 

§ 1   

Bolagets firma är Renova Miljö AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs indirekt av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 

 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar 

utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av 

verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.  

 

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 

innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen 

och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud 

att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 

kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för 

viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av 

värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive 

ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

§ 4  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än 

ägarkommunerna 

• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 

• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme 

och el  

• insamla och transportera avfall 

• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse. 

 

 

459



§ 5 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 

kronor. 

§ 6 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.   

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 

Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 

1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive 

Öckerö utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet 

av nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor 

får även ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9 

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor 

jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor 

utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 

kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och 

senast två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. 

Därvid ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av två justerare 

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  

6. Fastställande av dagordning 
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7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget 

8. Beslut om 

a. fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget  

b. disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor 

jämte suppleanter 

10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av 

styrelseledamöter och suppleanter  

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals 

kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant 

13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 

14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 

15. Stämmans avslutande. 

§ 12  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 13  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla 

aktieägaren.  

§ 14 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 

gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 

sekretess. 

§ 15 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 

kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 
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Bolagsordning för Renova AB    

Organisationsnummer 556108-3337 

 

§ 1  

Bolagets firma är Renova AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs, direkt eller indirekt, av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 

 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i 

ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer 

från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta om hand 

enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som 

bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarkommunernas ställe. 

 

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 

innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 

lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna 

stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 

tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 

åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas 

på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 

§ 4 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla hushållsavfall  

• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 

• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och 

el 

• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse 

• äga och förvalta aktier i dotterbolag. 
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§ 5  

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. 

§ 6  

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 90.000 och högst 360.000.  

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 

Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 

ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö 

utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av 

nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även 

ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9  

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte 

suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor utses av 

Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 

kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast 

två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid 

ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Val av två justerare 

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  

6. Fastställande av dagordning  
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7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och 

koncernen 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen  

b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte 

suppleanter  

10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter 

och suppleanter  

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges 

val av lekmannarevisor och suppleant  

13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 

14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 

15. Stämmans avslutande. 

§ 12  

  

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 

• Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste 

räkenskapsåren 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 

• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 50 miljoner 

kronor per affärstillfälle 

• Andra köp, försäljningar eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

belopp om 50 miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle. 

 

§ 13 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 14  

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 

(förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar alla överlåtelser av aktier i bolaget, t.ex. i form 

av köp, byte, tillskott eller gåva, dock inte överlåtelse till annat direktägt bolag i 

respektive kommun. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 

omfattar. 

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte 

är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga 

aktieägare att köpa aktien. 
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När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att 

skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från 

anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 

 

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av 

notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas 

i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. 

 

Priset för aktierna ska motsvara aktiernas andel av bolagets substansvärde och ska 

betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. 

 

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 

som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 

hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt gällande lagstiftning om skiljemän. 

Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborgs kommun. 

§ 15  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna 

i proportion till aktieinnehavet.  

 

§ 16 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 

endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 

kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 
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Protokoll från regionfullmäktige, 2022-10-25 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

18 (22) 

§ 223 

Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 

2022 och för helåret 2023 

Diarienummer RS 2022-01739 

Beslut 

1. Regionfullmäktige sammanträder den 29 november 2022. 

2. Regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 

26 september, 23-24 oktober och 28 november 2023. 

3. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 09:30. 

Tvådagarssammanträde börjar kl. 09.30 dag 1 och kl. 09.00 dag 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Avgående fullmäktige bestämmer tid för nyvalda fullmäktiges första möte. 

Nyvalda fullmäktige ska på sitt första sammanträde bestämma tid och plats för 

sina sammanträden resten av året. Senast i december ska fullmäktige bestämma 

sammanträdestider för nästa år. 

För att underlätta planeringen beslutade regionfullmäktige preliminärt om 

sammanträdestider för hela 2022 den 7 juni 2021 § 137 och för helåret 2023 den 

13-14 juni 2022 § 143. 

Ny sessionssal i Vänersborg planeras vara klar i slutet av 2022. 

I sammanhanget kan nämnas att SKR:s valkongress äger rum den 21 mars 2023 i 

Stockholm och ordinarie kongress är den 15–16 november i Helsingborg. 

Bolagsdagen äger rum den 21 mars 2023. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-10-18 § 276 

• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Skickas till 

• Kommunerna i Västra Götaland 

• Samtliga nämnder och styrelser 

• Elisabet Ericson 
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Bolagsordning för Gryaab AB 

 
Org nr: 556137-2177 

 

§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Gryaab AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. 

 

§ 3 Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål 

 

Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille 

och Bollebygd. 

 

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom 

att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom 

ägarkommunerna. 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening 

och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten 

är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va - lagstiftningen är 

skyldiga att vidtaga. 

 

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa 

de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 

vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommun-medlemmarna ska behandlas 

lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 

kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss 

verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun 

innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 4 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst nio miljoner etthundratusen (9 l 00 000) och högst 

trettiosex miljoner fyrahundratusen (36 400 000) kronor. 

 

§ 5 Antal aktier 

 

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9 100 och högst 36 400. 

 

§ 6 Styrelsen 

 

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter och 6 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 

ska utse 4 ledamöter och 2 suppleanter. Kommunfullmäktige i Härryda, Mölndal respektive 

Lerum utser vardera l ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Partille respektive 
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Bollebygd utser vardera l suppleant. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för 

varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 

§ 7 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill 

utser. 

 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer 

med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får 

även ett registrerat revisionsbolag utses. 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska 

utse l lekmannarevisor och l suppleant. Partille kommunfullmäktige utser l lekmannarevisor 

och Ale kommunfullmäktige utser l suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för 

styrelsen. 

 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

 

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På 

årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Val av ordförande. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av två justerare. 

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 

12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter. 

13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av 

lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. 

14. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter. 

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 

§ 12 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 
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§ 13 

 

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första 

hand insatt aktiekapital 

återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna 

i proportion till de  

avgifter de under den senaste tioårsperioden erlagt till bolaget. 

 

§ 14 Ändring av bolagsordningen 

 

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan godkännande av delägarkommunernas 

kommunfullmäktige. 
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Bolagsordning för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) 

Organisationsnummer 556185-4109 

 

§ 1  

Bolagets firma är Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB).  

 

§ 2  

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.  

 

§ 3  

Bolaget ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Mölndal och Partille. 

 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser 

och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att 

skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till 

att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och 

utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan 

därmed förenlig verksamhet. 

 

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de 

kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten 

ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 

kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 

att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, 

såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning 

av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. 

 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive 

delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 4  

Aktiekapitalet utgör lägst en miljon femhundratusen (1 500 000) kronor och högst sex 

miljoner (6 000 000) kronor.  

 

§ 5  

 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1500 och högst 6 000. 
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§ 6 

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Göteborgs 

kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter. Kommunfullmäktige i Ale, Mölndal 

respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden 

intill slutet av nästa årsstämma.  

 

§ 7  

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen 

därtill utser.  

 

§ 8  

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer 

med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till 

revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. 

 

§ 9  

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 

ska utse 2 lekmannarevisorer och 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Mölndal ska utse 1 

suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

 

§ 10  

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  

 

§ 11  

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev tidigast sex och senast fyra veckor före 

stämman.  

 

§ 12  

Årsstämman skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.  

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Val av ordförande . 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

3. Fastställande av dagordning.  

4. Val av en eller två justerare.  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  

7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.  

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.  
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9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen.  

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 

direktören.  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.  

12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av 

styrelseledamöter. 

 

13. Anteckning av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktiges val av 

lekmannarevisorer och suppleanter. 

 

14. När så erfordras, val av revisorer. 

 

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller 

bolagsordning. 

 

§ 13 

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i 

första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar 

därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till ägarandel. 

 

§ 14  

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan medgivande av delägarnas 

kommunfullmäktige. 
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1 
 

Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  

              2022-10-14 kl. 08.30-12.00 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Lennart Svensson 

Torbjörn Spaak 

Håkan Hermansson 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Tjänstgörande ledamot 

Suppleant 

 

    

Övriga Andreas Bergstrand 

Thomas Dahl 

Anders Rollings 

Svante Lahti 

Lennart Skoglund 

Maria Härström 

Förvaltningschef 

Projektchef 

Marknadschef 

VD 

Personalrepresentant 

Ekonomichef 

 

    

Delges Ingela Lovehammer 

Helena Nävergårdh 

Claes Olsson 

Michael Ernfors 

 

 

Suppleant 

Vice ordförande 

Suppleant 

Suppleant 

 

    

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§2. Val av justerare 

Bo Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 21 oktober 2022. 

 

§3. Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§4. Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  

 

Styrelsen beslutade att:  
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-      fastställa dagordningen. 

 

§5. Revidering av delegation för firmateckning 

Då bolaget anställt ny personal föreslås ändringar i delegationen för 

firmateckning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anta föreslagen delegationsordning. 

 

§6. Projekt lokalvård i egen regi  

Svante Lahti föredrog ärendet.  

 

Styrelsen beslutade att: 

- gå vidare med projektet lokalvård i egen regi på Hasselbacken enligt 

föredragen dokumentation. 

- övriga områden upphandlas för entreprenad enligt tidigare plan 

- projektet utvärderas.  

 

§7. VD-rapport 

Punkten föredrogs av Svante Lahti.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen. 

 

§8. Info ekonomi 

1. Företagsledningen redovisade bolagets budget för det kommande 

räkenskapsåret.  

2. Företagsledningen presenterade en investeringskalkyl för den förestående 

badrumsrenoveringen på Kolningsberget och Keplers gård. 

   

Styrelsen beslutade att: 

 

- anta budgeten för år 2023.  

- godkänna investeringen på 28 695 620 kr plus moms för vidare hemställan 

till kommunstyrelsen. 

 

§9. Info Marknad/Uthyrning 

Punkten föredrogs av Anders Rollings 

 

Styrelsen beslutade att: 
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- notera informationen. 

- den statistik som skall redovisas som antal bostadssökande är externa. 

aktiva sökande. 

 

§10. Info Förvaltning 

Ärendet föredrogs av Andreas Bergstrand. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen. 

 

§11. Info projekt 

Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen. 

- ge ledningen i uppdrag att gå vidare med rekrytering av två projektledare. 

 

§12. Interkontrollplan 2023 

Punkten föredrogs av Svante Lahti. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- frågan återremitteras för vidare hantering.  

- extra tid för inlämning begärs hos kommunen. 

 

§13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

 

§14. Mötet avslutades 

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 

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

  Anders Rollings 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare   ………………………… 

  Bo Karlsson 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
07

30
19

66
-c

3a
0-

4f
b5

-8
02

5-
31

63
ad

de
31

40

493



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: Mo+zx2Sk77TM1qsBr2Et5g

ANDERS ROLLINGS

2022-10-19 09:36

Serienummer: K39YG32FvZLRqTFEL27u/w

Bo Lars Allan Karlsson

2022-10-20 13:16

Serienummer: t1whvYZeGFgLeCaP6nBeUg

JAN RUDÉN

2022-11-07 19:54

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll ordinarie styrelsemöte  20221014.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-10-19 09:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-19 09:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-19 09:30 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-19 09:30 En avisering har skickats till Anders Rollings
2022-10-19 09:30 En avisering har skickats till Jan Rudén
2022-10-19 09:30 En avisering har skickats till Bo Karlsson
2022-10-19 09:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Bo Karlsson
2022-10-19 09:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Rollings
2022-10-19 09:36 ANDERS ROLLINGS har signerat dokumentet Protokoll ordinarie styrelsemöte  20221014.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: Mo+zx2Sk77TM1qsBr2Et5g)
2022-10-19 09:36 Alla dokument har undertecknats av Anders Rollings
2022-10-20 13:06 Ett meddelande sändes till Bo Karlsson
2022-10-20 13:16 Bo Lars Allan Karlsson har signerat dokumentet Protokoll ordinarie styrelsemöte  20221014.pdf via BankID Sverige 

(Unikt ID: K39YG32FvZLRqTFEL27u/w)
2022-10-20 13:16 Alla dokument har undertecknats av Bo Karlsson
2022-10-23 18:36 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jan Rudén
2022-11-01 08:30 Meddelande har skickats till mottagaren, Jan Rudén
2022-11-07 15:07 Signeringsprocessen har aktiverats på nytt
2022-11-07 15:07 En avisering har skickats till Jan Rudén
2022-11-07 15:07 Ett meddelande sändes till Jan Rudén
2022-11-07 19:54 JAN RUDÉN har signerat dokumentet Protokoll ordinarie styrelsemöte  20221014.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

t1whvYZeGFgLeCaP6nBeUg)
2022-11-07 19:54 Alla dokument har undertecknats av Jan Rudén

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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PROTOKOLL 
Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 
 
KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 
 
 
 
Datum: 2022-09-20 
 
Tid: 10.00 – 12.20 
 
Plats: Skeppet/Kommunhuset 
 
Ledamöter Jan Rudén (S), ordförande 

 Ulla-Britt Winkler (PRO), vice ordförande, ersätter Evamariya         
 Arnesson (PRO) 

 Ulla Johansson (SD), välfärdsberedningen 
 Ann-Christine Friberg (PRO)  
 Bo Bertilsson (SPF) 
 Leif Bard (SPF), ersätter Eva Wänman (SPF) 
 Ingela Ström (SPF) 
 Maj-Britt Ekdahl (PRO) 
 
Ersättare Barbro Finndin (PRO) 
   
  
Övriga närvarande Björn Friberg (PRO) 
 Lillemor Arvidsson (SPF)  
 Maria Renfors (M) 
 
Övriga Caroline Eriksson, verksamhetschef 
 Zandra Olausson, sekreterare 
 Helena Cessford, lokalstrateg, punkt 1-5 
 Benny Ankargren, lokalresursstrateg, punkt 8 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Rudén (S)  Zandra Olausson Ann-Christine Friberg (PRO) 
ordförande  sekreterare  Justerare  
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PROTOKOLL 
Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

 
 
 
 
 

 Ärende  

1.  Mötets öppnande 
Upprop 
 

2.  Val av justerare  
Ann-Christine Friberg (PRO) utses att justera protokollet. 
 

3.  Föregående mötesprotokoll 
Ingen notering om föregående protokoll från sammanträdet den 7 juni 2022. 
 

4.  Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med följande tillägg:  
Organisationsplan samt riktat statsbidrag för 2021-Socialstyrelsen. Läggs in under 
punkt 12.  
 

5.  Information om särskilt boende på Hasselhöjden 
Helena Cessford, lokalstrateg informerar om särskilt boende på Hasselhöjden som 
planeras stå klart 2026. Hon går igenom: 
Trygghet med välfärdsteknik.  
Inre och yttre trygghet 
Byggnadsplacering och tomt 
Parkeringsplatser är något som ses över. 
 

6.  Lägesrapport kring särskilda boenden och hemtjänst 
Caroline Eriksson, verksamhetschef informerar om följande: 
Organisering-särskilt boende 
Organisering-ordinärt boende 
Uppföljning från sommaren 2022 
Nuläge och fokusområden 2022-2023 
Nuläge-platser 
På gång-digitalisering 
På gång-god och nära vård 
 

7.  Artiklar i media angående äldreomsorgen 
Jan Rudén (S) talar om artiklar i media angående äldreomsorgen och den 
tystnadskultur som finns.   
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PROTOKOLL 
Kommunala pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

8.  Stenungskolan, lokaler för pensionärsorganisationer 
Benny Ankargren, lokalresursstrateg, informerar om Stenungsskolans lokaler och 
planerna för dessa. 
En del av skolan behöver rivas. En annan del ska användas av daglig verksamhet. 
Resterande av skolans lokaler kommer att användas av AME och vuxenutbildningen 
framöver. Lokalerna kommer att behöva användas till kommunal verksamhet vilket 
kommer att innebära att de troligtvis ej kan nyttjas av pensionärsorganisationerna 
dagtid. 
 

9.  Anhörigstöd 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
strategi och handlingsplan för hur anhörigstödet ska utformas i Stenungsunds 
kommun. Handlingsplanen ska återredovisas till kommunstyrelsen den 28 november 
2022. På KPR:s nästa sammanträde, den 5 december, ges mer information om detta.  
 

10.  Äldrepolicyn – rapport från välfärdsberedningen 
Ulla Johansson (SD) informerar om att äldrepolicyn är klar och att den ska skickas till 
kommunstyrelsen för yttrande.  
 

11.  Information från kommunstyrelsen 
Jan Rudén (S) delar med sig av information från kommunstyrelsen.  
KS har begärt att förvaltningen redovisar de statliga bidrag som erhållits samt hur de 
förbrukats. Denna redovisning kommer därefter att delges KPR. På KS beslutades 
också att kommunen ej undertecknar sjukvårdsavtalet med VGR. Bakgrunden till 
detta är att gränsdragningen mellan region och kommun är otydlig rörande den 
kommunala sjukvården. 
 

12.  Övrigt 
Frågor som togs upp:  

• Oroliga tider framöver med bland annat värmekostnader, hur når man ut till de 
äldre på bästa sätt med viktig samhällsinformation?  

• IVO, vad tycktes om Stenungsunds kommun? Blanda annat gällande palliativ 
vård och hantering av mediciner? 

• Personalbrist 2025 av vårdpersonal. Vad görs för att man ska bemöta detta? 
• Vad tycker de äldre om äldrevårdsomsorgen. Socialstyrelsen har gjort en 

undersökning  
• Informationstavlor, vart kan pensionärsorganisationerna anslås om sina 

möten? 
 
Mailadress till lokalstrateg Helena Cessford: 
helena.cessford@stenungsund.se 
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13.       Mötets avslutande 
      Ordförande tackar föra dagens möte. 
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Protokoll 2022-10-27 

Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Torsdagen den 27 

oktober 2022, kl 14:10-16:00 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 
 
 
 
 
 
Närvarande ordinarie ledamöter 

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

 
Närvarande ersättare 

 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Sanida Okanovic S 
   

 
Närvarande tjänstemän 

VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

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

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Kjell Stahre som justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Föregående protokoll Beslut 

Förgående protokoll har reviderats. I paragraf 8 Prismodellen stod det Dokument-ID 210320–
4 och det ska vara Dokument – ID 210320–5. 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1485916500



   

§ 4. VD har ordet  

Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 

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

Sjuktal tom 2022-09-30 

Andel sjukfrånvaro: 1,99 %. Frånvarotimmar: 232 timmar. 

Producerad energi tom september 
Abonnerad effekt                43 920 kW                      
Antal anläggningar              1 425 st 
Producerad energi              65 070 MWh 
Restvärme                            93,3 % 

VD informerar 
1. Anslutning – 2 st förtätningsvillor på vardera 10 kW ansluts i november 
2. Munkeröd Kärr – Projektering av gemensam ledningsdragning med VA pågår. 

3. Ucklumsvägen 8 – Lastbilstvätten är klar och effekten är 160 kW 

4. Hallernaskolan-Anslutningen är klar och effekten är 250 kW 

5. Kristinedal 3 – LSS Boende. Inkoppling sker i november och effekten är 25 kW. 

6. Hallerna Förskola-Ny förskola som ska byggas nästa år och kommer ha en effekt på 80 kW. 

Överföringsledning Stora Höga 
Vd informerar om reviderad ledningssträckning. Kompletterande fältundersökning pågår. Därefter arbeta 
fram ett förfrågningsunderlag. 

Hasselhöjden 

Vid Hasselhöjden på Kommunens mark planeras punkthus och äldreboende. Projektering pågår av 
gemensam ledningsdragning med projektet. 

Utredning Solcellspark 
Stenungsunds Kommun arbetar med att ta fram förslag till intentionsavtal.  

Upphandling inom Mark-och Schaktarbeten  
Upphandlingen är klar och blev nr 1. Peab och Nr 2. Tjörns Markentreprenad. 

Ny Prismodell 
Information om ny prismodell har gått ut till kund med brev och mail den 25 okt. Vi har också annonserat i 
ST-tidningen, sociala medier och vår hemsida. 
 

§ 5. Ekonomi  

Resultatuppföljningen redovisades tom september och visar på ett positivt resultat på 1 267 tkr. 
Prognosen för helåret visar ett resultat på 1,6 mkr. Dock är kostnaderna för produktionen osäker och 
svårbedömd på grund av omvärldsläget vilket kraftigt kan påverka resultatet. 
 

Pågående investeringsprojekt 

Projekt Utfall tom 09 tkr Prognos helår tkr 
Projekteringar 
Ledningsutbyggnad 
Fiber 
Anslutningar Villor 
Anslutningar Övriga 

 

2 017 
386 
33 
804 
292 

 

2 617 
386 
583 
1443 
732 
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§ 6. Budget 2023 Beslut 

 

Stenungsunds Energi har räknat med en högre försäljning pga att vi höjer energipriset till kund med 15 
öre/kWh exkl. moms den 1 nov. Totalt ger detta en ökad försäljning med ca 25%. Från 1 januari byter vi 
också till ny prismodell, den är intäktsneutral. Energi- och bränslekostnader samt priser på material och 
varor har ökat pga omvärldsläget. Räntekostnaderna är ökande och övriga är oförändrat. Bifogar Budget 
2023 & handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren  

Styrelsen beslutade att antaga budgeten 2023.(Bilaga 1) 
 

§ 7. Handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren Beslut 
 

Genomgång av verksamhetens uppdaterade strategiska mål och handlingsplan. 

Styrelsen beslutade att antaga handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 
 

§ 8. Internkontrollplan 2023 Beslut 

 
Genomgång av den interna kontrollplanen 2023. Diskussioner fördes kring layouter, dokumentation, 
rutiner  
 
Styrelsen beslutade att antaga bolagets interna kontrollplan 2023.(Bilaga 2) 
 

§ 9. Återkoppling ägardialog 

Ordförande och VD redogör för ägardialogen som hölls 2022-10-19.Det som diskuterades var 

• Budget 2023  

• Solcellsparken 

• Ägardirektivet  

• Bolagets pågående projekt 
 

Ägarna är mycket nöjda med verksamheten 
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§ 10. Övrigt 

Inga övriga frågor diskuterades. 

 

§ 11. Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avklarat 

 

Justeras  Protokollförare 

   

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 
 

  

Kjell Stahre   
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Vision 
”Vår värme ska vara en naturlig och självklar del  
i energisystemet som bidrar till ett hållbart 
samhälle – nu och för framtida generationer.” 

 

Våra mål 
Vår verksamhet har företagsspecifika mål som vi strävar efter att uppnå. Vi har integrerat 
kommunkoncernens mål* och de globala målen i Agenda 2030 för att vår verksamhet ska vara 
delaktig i att förverkliga även dessa mål och driva samhället i rätt hållbarhetsriktning.  

Verksamhetens mål för 2023 
1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 
anslutningsgraden ska öka. 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 
långsiktiga värden. 

3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 
klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och 
bidrar till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Vi har hög soliditet och självförsörjningsgrad och för att utveckla våra finansiella mål och 
arbetssätt fokuserar vi därför mer mot att få en högre grad av cirkulär ekonomi – det vi ser som 
hållbar ekonomi. 

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som 
världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, 
främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå 
målen har Sveriges energibolag flera viktiga roller. 
Bland annat att identifiera utmaningar och 
målkonflikter, bidra med nya lösningar och även att 
kritiskt analysera målen. Stenungsunds Energi skall 
vara en del av lösningen och har därför valt att 
fokusera på i första hand fem av de sjutton globala 
målen som är antagna i Agenda 2030, varav två av 
dessa mål ingår i kommunkoncernens mål. 

 

 

  

Våra fokusmål i Agenda 2030 

3. God hälsa och välbefinnande 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

*Mål kommunkoncernen 2023: 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad. 
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna. 

 

 

 Vår affärsidé 
”Vi skall vara det naturliga 
första valet av värme till 
bostäder, verksamheter 
och industri.”  
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Mål, strategier och handlingsplaner 

1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 

anslutningsgraden ska öka. 

Strategier Aktiviteter 

Hög tillgänglighet, flexibilitet och 
omsorg till nya och befintliga kunder 

• Utvecklar nya kanaler för kommunikation 

• Leveransomfattning vid installation anpassas i samråd med 

kund 

• Hög servicenivå hos personalen; professionella och 

tillmötesgående 

Prisnivån för levererad fjärrvärme 
ska vara bland de lägsta i Sverige 

• Upprätthåller hög verkningsgrad för restvärmen 

Hög driftsäkerhet • Arbetar utifrån planer för drift, underhåll och investeringar 

för våra anläggningar 

• Säkerställer genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har 

rätt kompetens för drift av våra anläggningar 

God infrastruktur och teknik • Nära samarbete med kommunens Plan & Bygg-avdelning 

• Kontakt med lokala byggherrar och bostadsbolag 

• Underhåller och utvecklar tekniska lösningar 

• Deltar aktivt i branschorganisationer 

Marknadsföring av tjänster • Visar vår verksamhet i olika sammanhang 

• Reklam i lokalpress, pressrelease vid nyheter 

 

 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 

långsiktiga värden. 

Strategier Aktiviteter 

Årets resultat ska följa de krav som 
ägaren fastställer 

• Regelbunden avstämning och resultatuppföljning Indikator: 

Soliditet 

• Sund hushållning av ekonomiska medel 

Resurs- och kostnadseffektiva 
lösningar 

• Använder restvärme för produktion 

• Utvärderingar och prisjämförelser av leverantörer Indikator: 

Andel upphandlade inköp  

• Ser över fjärrvärmetaxan 

Öka finansiella resurser för högre 
grad av cirkulär ekonomi 

• Ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar 
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3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 

klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

Strategier Aktiviteter 

Miljöperspektiv på alla nivåer i 
verksamheten 

• Arbetar med miljöledningssystem 

• Miljöutbildning av all personal 

• Utvecklar verksamhetens mål och arbetssätt för att bidra till 

att nå de Globala målen 

Minimera användandet av fossila 
bränslen 

• Hög andel restvärme i vår produktion i Stenungsund 

Indikator: Andel restvärme % 

• Ersätter fossilt bränsle med biobränsle, endast miljömärkt el 

• Hög andel biobränsle i vår produktion i Stora Höga Indikator: 

Andel biobränsle % 

• Minskar fossilt utsläpp från företagsresor Indikator: 

Förbrukat fossilt bränsle/mil 

Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 

• Använder produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet 

• Ställer krav på producenter 

• Underhåller och optimerar utrustning och processer 

• Utvecklar interna rutiner och tekniska lösningar 

Klimatanpassa verksamheten • Anpassar byggnader, ledningsnät och rutiner för att minska 

skador till följd av förändrat klimat 

Skydda biologisk mångfald • Minimera kemikalieanvändningen, fasa ut kemikalier på 

PRIO-listan, inga bekämpningsmedel på våra markytor 

• Hyr bikupa, planterar fjärilsväxter 

• Väljer ekologiska varor och livsmedel till personal 

 

 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och bidrar 

till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Strategier Aktiviteter 

Bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö för alla 

• Arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö för 

våra anställda Indikator: Sjukfrånvaro % 

• Väljer rättvisemärkta produkter och varor 

• Erbjuder behovsanpassad arbetspraktik 

Verka för god hälsa och 
välbefinnande 

• Minskar kemikalieanvändning och utsläpp 

• Friskare luft genom minskad förbränning 

• Stöttar organisationer inom socialt arbete 

Jämställd arbetsplats • Alla har lika möjligheter till anställning och behandlas lika 

inom verksamheten 
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Större förändringar 

Kunder & Marknad 

Byggnation 
Produktionen av nya bostäder fortsätter i hög takt inom vårt område. Detta skapar möjligheter att 
ansluta nya kunder. Högre elpriser ger oss ökad konkurrenskraft och öppnar upp möjlighet till 
utbyggnad i befintliga villaområden som idag inte har fjärrvärme. 

Energibesparing 
Högre årsmedeltemperaturer och kundernas energibesparing innebär en lägre försäljningsvolym till 
befintliga kunder. Samtidigt kompenseras detta med nyanslutningar gjorda under de senaste åren. 

Produktion & Distribution 

Bränsle 
Priserna för restvärme stiger något medan priserna för el och biogas stiger kraftigt.  

Utbyggnad 
Nytt ledningsnät planeras för Hasselhöjden och Munkeröd-Kärr. 

Ny restvärmekälla 
För att öka kapaciteten och samtidigt driftsäkerheten behöver vi komplettera våra produktionsenheter 
för restvärme ytterligare. Utredning tillsammans med befintliga energileverantörer pågår. 

Stora Höga 
Befintligt värmeverk är uppgraderat med ny panna som säkrar driften kommande år.  
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Budget 2023 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Driftbudget KSEK  2021 2022 2023 2024 2025 
        
Effektavgifter Huvudnät  19 484               19 800         19 800          20 200         20 600     

Energiavgifter Huvudnät       25 805        26 566         36 530         37 200          37 900     

Energiavgift Stora Höga         1 009            1 000            1 000            1 000            1 000     

Övriga intäkter        5 133            5 142            4 731            4 800            5 000     

Intäkter     51 431        52 508        62 061        63 200        64 500     

        
Material och varor  - 21 487     - 26 435     - 31 855     - 32 492     - 33 142     

Personalkostnader  - 6 565     - 7 610     - 8 237     - 8 649     - 9 081     

Övriga kostnader  - 11 313     - 10 900     - 10 140     - 10 343     - 10 550     

Avskrivningar   - 6 464     - 5 461     - 5 460     - 5 500     - 5 500     

Kostnader  - 45 829     - 50 406     -  55 692     - 56 984     - 58 273     

         

Resultat efter avskrivningar       5 602            2 102            6 369            6 216            6 227     

Finansiella poster  - 638     - 493     - 1 185     - 500     - 500     

Resultat efter Fin. Poster      4 964          1 609           5 184           5 716           5 727     

        
Bokslutsdispositioner  - 4 955     - 1 604      - 5 179     - 5 711     - 5 722     

Skatt   - 9     - 5     - 5     - 5     - 5     

Resultat  0     0     0     0     0     

        

Investeringar    4 760          5 000          8 000            8 000            8 000     

Soliditet %       43,51            44,48            46,41            47,60     46,09     

Avkastning på JEK %       7,16           2,28              6,95              7,23              6,86     
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Balansräkning, kassaflödesanalys & energi 2023 
 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Balansräkning KSEK 2021 2022 2023 2024 2025 

        

Anläggningstillgångar     140 935        141 045        143 585        146 085        148 585     

Varulager          1 069             1 000           1 000            1 000             1 000     

Kortfristiga Fordringar        16 345           15 645           15 198             6 450             7 280     

Kassa Bank          1 000             1 000             1 000             1 000             1 000     

Tillgångar    159 349       158 690       160 783       154 535       157 865     

        

Bundet Eget Kapital   205     205     205     205              205     

Fritt Eget Kapital  24     24     24     24                24     

Obeskattade reserver       88 588          90 192           95 371       101 082        106 804     

Långfristiga skulder       57 000          57 000          52 000          47 000          42 000     

Kortfristiga skulder       13 531           11 269           13 183          17 824           32 232     

Eget kapital och skulder     159 349       158 690       160 783       166 135       181 265     

       

Kassaflödesanalys KSEK 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat  4 964                     1 609             5 184             5 716             5 727     

Avskrivningar          6 464            5 461            5 460           5 500             5 500     

Medel från verksamheten        11 428          7 070          10 644           11 216         11 227     

        

Investeringar  - 4 760 - 5 000     - 8 000     - 8 000     - 8 000     

Kassaflöde från investeringsverks.   - 4 760 - 5 000     - 8 000     - 8 000     - 8 000     

        

Amortering av lån  - 5 000     0     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Nya lån                 0                      0                      0                      0                      0       

Kassaflöde från finansverks.   - 5 000     0     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Årets kassaflöde  1 668     2 070     - 2 356     - 1 784     - 1 773     

       

Energi  2021 2022 2023 2024 2025 

Producerad energi MWh   103 423      98 000          99 000     100 000   101 000     

Antal anläggningar st         1 414             1 430             1 440             1 450             1 460     

Abonnerad effekt MW      43 603           44 000           44 100           44 200           44 300     
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Budget 2023 & handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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Intern kontroll för Stenungsunds Energi & Miljö AB 
Intern kontroll är en process för att identifiera och förebygga risker, undvika korruption och vidta för-
bättringar i syfte att bolaget skall uppnå de mål som satts upp av ägarna och att de lagar som är aktu-
ella följs. Det är främst ledningen och övriga anställda som med sin kompetens, erfarenheter, integri-
tet och moraliska värderingar utgör basen för den interna kontrollen. En viktig förutsättning för att 
den interna kontrollen ska fungera är att personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte och be-
ståndsdelar. Intern kontroll ska också uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna och vara 
en integrerad del organisationens styrsystem. Intern kontroll är ett hjälpmedel, och inte ett mål eller 
en rutin i sig själv, som i hög grad skall vara integrerad i den ordinarie verksamheten.  

Organisation 
• Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
• Verkställande direktören skall se till att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas i enlighet 

med för koncernen gällande riktlinjer och föreskrifter. 
• Anställd är skyldig att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Den anställde skall 

omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmast överordnad. 

Risk och väsentlighetsbedömning 
Riskanalysen startar med att ogynnsamma händelser identifieras. Därefter bedöms risk och konse-
kvens för varje identifierad händelse.  

Områden som skall bedömas är: 

• Ekonomi 
• Personal 
• Verksamhet 

Till hjälp att värdera händelsen används följande matris: 

Allvarlig 4 8 12 16  

Kännbar 3 6 9 12 Hög 

Lindrig 2 4 6 8 Medel 

Försumbar 1 2 3 4 Låg 

Konsekvens 
 

Risk 

Osannolik Mindre  
sannolik 

Möjlig Sannolik  

Protokoll Risk- och väsentlighetsbedömning – bilaga 1 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1485916513

mailto:info@stenungsundsenergi.se


 

Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag ǀ Hantverkaregatan 32, 444 32 Stenungsund 
Orgnr 556601-1895 ǀ 0303-73 10 00 ǀ info@stenungsundsenergi.se ǀ www.stenungsundsenergi.se 

Kontrollplan 
I Bolagets kontrollplan skall anges: 

• Vilka rutiner som ska följas upp 
• Vilka kontrollmoment som skall följas upp 
• Vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen 
• Omfattningen av uppföljningen (frekvensen) 
• Kontrollmetod (stickprov eller komplett) 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 

Kontrollplan – bilaga 2 

Rapportering 
Kontrollrapport överlämnas av VD till styrelsen inför styrelsemöte i december. 

Genomförande 
Styrelsen ska med utgångspunkt från kontrollrapporten och eventuella egna utförda kontrollinsatser 
utvärdera om den interna kontrollen är tillfredsställande eller om korrigerande åtgärder skall vidtagas. 

På styrelsemöte i oktober: 

• Revidering av Risk och väsentlighetsbedömning 
• Revidering av Kontrollplan 
• Antagande av dokument för kommande år 

På styrelsemöte i december: 

• Uppföljning och godkännande av innevarande års intern kontroll 
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Bilaga 1 – Risk- och väsentlighetsbedömning 2023 

 Riskbild Risk Konsekvens Åtgärd Ansvarig 

Ekonomi      
Resultat/budgetuppföljning Intäkter/Kostnader avviker från budget Mindre sannolik Lindrig  VD 

Leverantörsbetalningar Felaktig utbetalning Möjlig Lindrig  All personal 

Kundfakturor Felaktig debitering Försumbar Lindrig  Ekonomiansvarig 

Projektering Felaktig kalkylering Möjlig Kännbar   VD 

Investeringar Felbeslut Minde sannolik Kännbar  VD 

Personal      
Lönehantering Otillbörlig löneutbetalning Osannolik Försumbar  Ekonomiansvarig 

Hälsa Ohälsa bland personal Mindre sannolik Lindrig  HMS-ansvarig 

Kompetens Personal har ej rätt kunskap Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Rekrytering Felrekrytering Möjlig Lindrig  VD 

Verksamhet      
Mätvärdesinsamlingar kund Felaktiga värden innebär felaktig debitering Osannolik Lindrig  Driftspersonal 

Leverantörsavtal Bristfälliga upphandlingsrutiner Möjlig Lindrig  VD 

Energileveranser Felaktigt bränsleval Mindre sannolik Försumbar  Driftspersonal 

Energileveranser Långvarigt/permanent avbrott i restvärmeleverans Mindre sannolik Allvarlig  VD 
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Lagar Lagöverträdelse Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Ledningsnät Ledningsbrott Mindre sannolik Allvarlig  Driftspersonal 

Arbetsmiljö Skador/olyckor på personal Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Miljö Miljöbrott i samband med entreprenadarbeten Mindre sannolik Lindrig  HMS-ansvarig 

Dokumentation Brist på dokumentation av imaginära tillgångar Sannolik Kännbar  VD 
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Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag ǀ Hantverkaregatan 32, 444 32 Stenungsund 
Orgnr 556601-1895 ǀ 0303-73 10 00 ǀ info@stenungsundsenergi.se ǀ www.stenungsundsenergi.se 

Bilaga 2 - Kontrollplan 2023 

 Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens Metod Rapportering  

Ekonomi      
Resultat / Budgetuppföljning Att ekonomisk ram innehålles VD Månad Enligt rutin Styrelse 

Leverantörsbetalningar Att rätt belopp betalas ut Samtliga Löpande Rutin  VD 

Kundfakturor Att rätt belopp faktureras Faktureringsgrupp Månad Stickprov VD 

Projektering Jämföra kalkyler med utfall VD Löpande Rutin Styrelse 

Investeringar Säkerställa att rätt underlag finns för beslut VD Löpande Rutin Styrelse 

Personal      
Lönehantering Uppföljning av ersättningar Ekonomiansvarig Månad Enligt rutin VD 

Hälsa Att hälso- och friskvård bedrivs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Kompetens Uppföljning av utbildningsplan HMS-ansvarig År Enligt rutin VD 

Rekrytering Kontrollera utfall av uppsatt spec. HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Verksamhet      

Mätinsamlingar 
Att insamlade värden överensstämmer med 

debiterad energi 
Driftspersonal Månad Stickprov VD 

Leverantörsavtal Att leverantörsavtal är optimerade VD År Enligt rutin Styrelse 

Energileveranser Att löpande beställning görs utifrån bästa ekonomi Driftspersonal Löpande Enligt rutin VD 
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Energileveranser Avtalstrohet och omvärldsbevakning VD Löpande Rutin Styrelse 

Lagar Att gällande lagar och förordningar efterlevs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Arbetsmiljö Att förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Miljö Att entreprenörer uppfyller ställda krav HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Dokumentation Att register över kunder och anläggningar upprätt-
hålls. Ekonomiansvarig Löpande Enligt rutin VD 
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Protokoll nr 5. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Torsdagen den 27 oktober 

2022, kl 14:00-14:10 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 

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

 
Närvarande ersättare 

 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Sanida Okanovic S 
   

 
Närvarande tjänstemän 

VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

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

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Kjell Stahre valdes till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 Ekonomi 

Resultatet redovisades t o m september och följer enligt plan.  
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§ 5 Budget 2023 Beslut 

Styrelsen beslutade att antaga budget 2023 (bilaga 1) 

§ 6 Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp 

§ 7 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

 

 

 

Justeras  Protokollförare 

 

 

  

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 

 

  

Kjell Stahre   
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Utfall Stiftelsen Utfall 2021 2022 Budget 2022 Budget 2023
Prognos      

2022

sept

Rörelsens intäkter

Samarbetsavtal 2 340 000 1 860 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000

Summa intäkter 2 340 000 1 860 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000

Rörelsens kostnader

Löner -1 946 436 -1 581 136 -2 150 000 -2 150 000 -2 150 000

Underhåll -23 892 -1 835 -26 000 -22 200 -22 200

Summa kostnader -1 970 328 -1 582 971 -2 176 000 -2 172 200 -2 172 200

Rörelseresultat 369 672 277 029 364 000 367 800 367 800

Avskrivningar enligt plan -362 508 -271 711 -362 479 -362 517 -362 285

Resultat efter avskrivningar 7 164 5 318 1 521 5 283 5 515

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader -2 149 0 0 0 0

Summa finansiella intäkter och kostnader -2 149 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 5 015 5 318 1 521 5 283 5 515

Upplösning överavskrivning 362 276 0 362 484 362 509 362 479

Resultat före skatt 367 291 5 318 364 005 367 792 367 994

Skatt på årets resultat -75 661 0 -77 897 -75 765 -75 807

Periodens resultat 291 630 5 318 286 108 292 027 292 187
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Mötesanteckningar 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in till en 
samlad kommundialog den 23 september 2022    
Plats: Lokal Pascal, Lindholmen  
Tid: kl. 09.00-12.00  
   
Närvaro:  
Västra hälso-och sjukvårdsnämnden 
Madeleine Jonsson (MP),   Ordförande  
Gunilla Lindell (KD),   1:e vice ordf 
Tomas Angervik (S),   2:e vice ordförande  
Kent Lagrell (M),  Gruppledare (M) 
Richard Brodd (L),   Gruppledare (L)  
Maria Martini (C),  Gruppledare (C)   
Anette Holgersson (V),   Gruppledare (V) 
Bo Nordström (SD),   Gruppledare (SD) 
 
Härryda kommun  
Ulrika Aebeloe,   Utvecklingsledare folkhälsa  
 
Mölndals Stad 
Anita Almqvist (L),   Social- och arbetsmarknadsnämnden  
Helen Smith,   Social- och arbetsmarknadschef  
 
Ale kommun  
Johanna Torén,  Utvecklingsledare för folkhälsa och social hållbarhet  
 
Öckerö kommun  
Sandra Svensson (M),   Ordförande socialnämnden 
Malin Tisell,    Socialchef 
Jessica Vedlund,   Enhetschef förvaltningsstöd och utveckling 
 
Stenungsunds kommun 
Maria Renfors (M),   2:e vice ordförande kommunstyrelsen  
Kicki Nordberg,   Kommundirektör  
Rickard Persson,   Sektorchef sektor socialtjänst  
Johanna Nordqvist,   Administrativ chef  
Carina Johansson Strandberg,  Folkhälsoplanerare  
 
Lilla Edets kommun 
Julia Färjhage (C),   Ordförande kommunstyrelsen 
Mona Burås Dieng (S),   1:e vice ordförande kommunstyrelsen  
Sofia Enström,   Folkhälsoutvecklare 
Elisabeth Linderoth,   Kommunchef 
Sabina Vehabovic,   Verksamhetsutvecklare socialförvaltningen   
 
Tjörns kommun:  
Gun Alexandersson-Malm (L),  Ordförande socialnämnden  
Anette Johannessen (S),   2:e vice ordförande socialnämnden  
Magdalena Romanov,   Folkhälsostrateg 
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Caroline Jönsson,   Folkhälsostrateg 
 
Kungälvs kommun 
Anders Holmensköld (M),   1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Gun-Marie Daun (KD),   Vice ordförande utskottet för Bildning och lärande 
Johan Sjöholm,   Utvecklingsledare folkhälsa  
 
Partille kommun 
Margareta Antonsson,   Förvaltningschef för social- och arbetsnämnden 
 
Lerums kommun 
Siri Ward,    Folkhälsostrateg  
Lena Stenmark (S),  Vice ordförande kommunstyrelsen stöd och 

omsorgsutskott 
Övriga:  
Ann-Sofi Isaksson,   Koncernkontoret 
Ellinor Nelson,   Koncernkontoret 
Linnéa Falkhage,  Koncernkontoret  
Marie Carlsson,   Verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatrin  
Sara Lundqvist,   Sektionschef barn- och ungdomspsykiatrin  
Margareta Eriksson,   Lumell Associates 
Frida Bengtsson,   Lumell Associates  
Ann-Katrin Schutz,   Strateg enhet Vårdsamordning Team Nära vård 
Angela Olausson,   Processledare Nära vård Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Marie Gustafsson,   Enhetschef enhet vårdval och fördjupad uppföljning 
Karin Overgaard,   Vårdval och fördjupad uppföljning 
Anna Aronsson,  Vårdval och fördjupad uppföljning  
 
Dagordning     

1. Gruppledarna i västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) hälsar alla 
kommuner välkomna till den gemensamma kommundialogen.  

 
2. Allmän regional information om ungdomsmottagningar, familjecentraler, Mini-

Maria, mottagning unga män (MUM) och Läkemedelsassisterad behandling vid 
opiodberoende (LARO) 

Ann-Sofi Isaksson informerar om uppföljning uppsökande tandvård, ungdomsmottagningar, 
familjecentraler, Mini-Maria, MUM och LARO.  
 
Mini-Maria 
Mini-Maria har startat på många ställen. Närmottagningar i Mölndal (Krokslätt), 
Alingsås/Lerum, Ale (Nödinge, Partille och Lilla Edet startade den 5 september 2022. 
Personal- och lokalresurser är inte på plats i alla kommuner ännu men det finns lokaler för 
Mini-Maria tillgängliga i samtliga kommuner. Regionhälsan har meddelat att de inte kunnat 
rekrytera fullt antal sjuksköterskor (fem till antalet). HSNV har utökat insatsen med 
ytterligare en sjuksköterska.  
 
Det planeras för en gemensam invigning av Mini-Maria Västra den 23 november på 
huvudmottagningen i Krokslätt.  
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Ungdomsmottagning 
Gällande ungdomsmottagningar arbetar en länsgemensam arbetsgrupp med att revidera 
inriktningsdokumentet. Den reviderade länsgemensamma inriktningsdokumentet kommer att 
utmynnas i samverkansavtal. 
 
Mottagning för unga män (MUM)  
HSNV informerar om ett nytt erbjudande, Mottagning för Unga män (MUM). 
Mottagningen för unga män (MUM) är en sex- och relationsmottagning för personer som 
identifierar sig som man, mellan åldrarna 18 och 30 år. MUM möter personer som känner sig 
oroliga, har frågor om sitt kön eller sin sexualitet eller personer som behöver stöd och råd i 
sina nära relationer. På MUM kan personer även testa sig för könssjukdomar.   
 
Uppstartsarbetet med MUM i västra nämndens område har påbörjats men start sker i januari 
2023. Det ska finnas två öppna mottagningar, varav en i Kungälv och en i Alingsås. Det ska 
också finnas möjlighet att besöka MUM- online.  
 
Samverkansavtal Familjecentral 
På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har förslag på ett samverkansavtal för 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. 
Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är att tydliggöra uppdrag och 
förväntningar, skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna samt kvalitetssäkra verksamheterna. 
Detta för att genom familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter bidra till att 
utjämna hälsoklyftor i befolkningen. Ordförande och vice ordförande i det politiska 
samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget. Samverkansavtalet sänds på remiss 
till berörda nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner, 
med sista svarsdag 15 december. 

En familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och en mötesplats 
där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där det finns kompetens i nära 
samverkan. Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter drivs och finansieras 
tillsammans med kommunerna. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, 
förebyggande och stödjande. Familjecentralerna bör placeras i mer socioekonomiskt utsatta 
områden och familjecentralsliknande verksamheter i övriga områden (om resurserna behöver 
begränsas). Det kan medföra omorganisering av vissa av länets nuvarande familjecentraler 
och familjecentralsliknande verksamheter. I och med att samverkansavtalet träder i kraft blir 
den generella utgångspunkten att ingående parter ska dela lika på gemensamma kostnader, då 
det är nationellt vedertaget och inte minst en viktig gest från regionens sida (att regionen 
prioriterar verksamheterna och samverkan med kommunerna).  

Läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO) i Västra Götalandsregionen 
LARO kombinerar läkemedelsbehandling med psykologisk behandling, psykosocial 
behandling eller psykosocialt stöd. LARO ska vara individuellt anpassad och insatserna som 
ingår i behandlingen ska ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Syftet med behandlingen är att skapa 
förutsättningar till god och jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen (VGR) för personer 
med opioidberoende, som har haft en varaktighet i minst ett år. Modellen för 
behandlingsprocessen för LARO är indelad i fem faser:  

• Vägar in till bedömning och behandling 
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• Utredningsfas 
• Inledande behandlingsfas 
• Stabiliserad behandlingsfas 
• Avslut av LARO 

Enligt en kartläggning som gjort i VGR, visar att antalet patienter i LARO-behandling i VGR 
är lägre än det uppskattade behovet samt i jämförelse med andra regioner. Det finns således 
ett behov av utbyggd verksamhet parallellt med verksamhetsutveckling för att öka 
tillgängligheten inom alla VGR:s sjukhusförvaltningar, men i olika omfattning.  

Förutom behov av förbättrad tillgänglighet behöver verksamheterna kunna säkra utbud av 
åtgärder så att gällande RMR är möjliga att följa, både när det gäller läkemedelsbehandling 
och psykologiska insatser. En utbyggd och mer tillgänglig LARO-verksamhet i VGR innebär 
ökade kostnader, framför allt då antalet patienter förväntas bli ännu fler. Det är dock svårt att 
tydligt förutse hur stor efterfrågan kan bli och därför rekommenderas i kartläggningen en 
succesiv utveckling, etappvis planering, återkommande uppföljning och utvärdering under en 
fyraårsperiod.  

Pensionärsrådet  
Pensionärsrådet i västra hälso- och sjukvårdsnämnden har arbetat med att hitta den Bästa 
vårdcentralen för seniorer och sjuka äldre 2022. Under våren analyserades Koncernkontorets 
statistik avseende vårdcentralernas kvalitet. Bland vårdcentralerna med bästa kvalitetsresultat 
gick gruppen vidare och utsåg fem vårdcentraler som hade flest listade 66+ och 80+.  
 
Utvalda vårdcentraler:   

• Capio Vårdcentral Sävedalen   
• Närhälsan Tjörn vårdcentral   
• Vårdcentralen Kusten    
• Närhälsan Lerum vårdcentral   
• Närhälsan Stenungsund vårdcentral   

 
Arbetsgruppen har sedan varit ute och besökt de fem utvalda vårdcentralerna och mött 
vårdcentralchef och medarbetare på respektive vårdcentral. Vårdcentralen som vunnit 
utmärkelsen Bästa vårdcentral för seniorer och sjuka äldre 2022 erbjuder, utöver kraven i 
krav- och kvalitetsboken, hälsosamtal i samarbete med kommunen, proaktiv samordnad 
individuell plan (SIP) till personer som nyligen fått demensdiagnos samt erbjuder stödformer i 
samverkan. Den vårdcentral som vinner utnämningen är: Närhälsan Lerum vårdcentral.För 
mer information om ungdomsmottagningar, familjecentraler, Mini-Maria, mottagning unga 
män (MUM) och LARO, se bifogad presentation.  
 
Uppföljning uppsökande tandvård 
Gällande uppföljning uppsökande tandvård finns information i bifogad presentation. Vid 
frågor eller fördjupad information, hör gärna av er till paula.vom_hofe@vgregion.se eller 
lena.kronvall@vgregion.se. 
 

3. Allmän dialog om barn- och ungas psykiska hälsa  
Marie Carlsson, Sara Lundqvist, Margareta Eriksson och Anna Carlstrand informerar om 
tillgänglighetsarbetet med En väg in (EVI) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).  
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EVI öppnade den 15 mars 2022 och är ett politiskt uppdrag från hälso- och 
sjukvårdsnämnderna, för att skapa en god tillgänglighet för alla barn och unga i VGR med 
psykisk ohälsa. EVI är ett kontaktcenter som har öppet alla vardagar mellan klockan 08.00-
16.30 och hänvisar patienterna till rätt vårdnivå, exempelvis vårdcentral, BUP eller till 
rådgivning etcetera. Alla remisser till barn- och ungdomspsykiatrin och alla samtal från barn 
och unga mellan 0-17 år med psykisk ohälsa, utan pågående vårdkontakt, kommer till EVI. En 
regiongemensam utredningsenhet planeras att öppna under fjärde kvartalet 2022 för att beta 
av köerna för utredning och behandling.  

Andelen accepterade remisser har ökat gradvis sedan starten den 15 mars, allteftersom 
regiongemensamma arbetssätt utvecklas. Skillnader i andel som accepteras varierar mellan 
remittentkategorier och mellan olika delar av regionen. När det gäller väntetiderna till första 
besök i hela regionen väntade 107 patienter färre i juni 2022 jämfört med maj 2022. EVI 
bedömer remisser enligt RMR och för varje remiss bedömer EVI om remissen ger stöd för ett 
behov av specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård eller inte. Remissen ska innehålla 
de underlag som krävs för att göra en bra bedömning och om det saknas underlag avvisas 
remissen för komplettering. Det behöver finnas en frågeställning och beskrivning av vad som 
genomförts, under vilken tidsperiod och med vilket resultat samt att frågeställning behöver 
vara relevant för den specialiserade vården. Om behov av hjälp identifieras i skolan kan 
elevhälsan skicka in en remiss till EVI. Remissen från elevhälsan behöver innehålla 
information om närvaro, resultat i förhållande till kunskapsmålen, den sociala situationen, 
resultatet av eventuellt genomförda utredningar, beskrivning av eventuella anpassningar och 
utvärderingar av dessa. För mer information om EVI och BUP, se bifogad presentation.  

Madeleine Jonsson (MP), ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden frågar hur 
bedömningen görs i förskolan när det inte finns en elevhälsa där.  
 
Sara Lundqvist svarar att personal på barnavårdscentraler (BVC) har mycket kompetens och 
kan hjälpa till med den bedömningen.  
 
Representant från kommunen frågar hur EVI samarbetar med socialtjänsten. 
 
Anna Carlstrand svarar att EVI inte får många remisser från socialtjänsten. Socialtjänsten har 
inte den kompetensen som krävs för att göra en psykiatrisk bedömning och patienten ska 
därför ha ett första besök på vårdcentral. Är det tydligt att patienten behöver skickas till BUP 
kan EVI ta hand om patienten. 
 
Ann-Sofi Isaksson frågar om EVI hänvisar till UPH. 
 
Anna Carlsten svarar att EVI inte hänvisar till UPH och det är för att primärvården vill att 
EVI hänvisar till vårdcentralerna i stället. Sedan kan respektive vårdcentral koppla in UPH.  
 
Karin Overgaard förtydligar att vårdcentralerna önskar att remisserna ska gå via primärvården 
eftersom de vill göra den initiala bedömningen och sedan kan det tas vidare till UPH efter det.  
 
Gunilla Lindell (KD), 2:e vice ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden, frågar om 
EVI kan skriva remisser.  
 
Anna Carlsten svarar att EVI inte har något patientansvar men i SAMSA kan EVI skicka ett 
mejl eller en pling och ge en notis om att patient behöver hjälp.  
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SAMSA (samordnad vård- och omsorgsplanering) är det verktyg som vårdcentralerna 
använder samt andra utförare för informationsöverföring där de också kan vidarebefordra 
vidare till UPH. 
Margareta Eriksson lyfter att EVI kom till för att BUP fungerade dåligt. Dock är det av 
betydelse att informera Elevhälsan och utbilda personal att skriva remisser rätt. I nuläget 
arrangeras informationsträffar och utbildningar på vårdgivarwebben. Att informera och 
kommunicera EVI behöver bli bättre från både regionens och kommunernas håll.  
 
Representant från kommunen frågar hur arbetet går med att rekrytera elevhälsopersonal på 
vissa platser i regionen och menar att det är svårt att rekrytera personal på vissa ställen och det 
kan resultera i en stor ojämlikhet.  
 
Marie Carlsson svarar att det är en jättestor fråga. Att rekrytera elevhälsopersonal är inte en 
regional fråga.  Från regionen försöker man ha kompetenshöjande insatser där barnen är men 
det är viktigt att frågan lyfts.  
 
Representant från kommunen frågar om det görs några insatser uppströms för att öka 
kompetens om bedömningar och remisskrivande. Det finns generellt en dålig kompetens hos 
många att göra bedömningar.  
 
Karin Overgaard, från Koncernkontoret enhet vårdval och fördjupad uppföljning, svarar att 
det behöver stämmas uppströms på många nivåer. Primärvården behöver hjälpas åt men det är 
också viktigt att stärka kompetensen hos människor i samhället och då särskilt föräldrar. Det 
är viktigt att komma ihåg att allt inte handlar om psykisk ohälsa, många barn och unga kan må 
dåligt utan att det behöver innebära en diagnos.   
 
Representant från kommunen frågar om det arbetas tillsammans med medicinskt 
ledningsansvar (MLA) och psykologiskt ledningsansvar (PLA) och menar att det är viktigt att 
nå övriga tjänstepersoner också för att kunna nå ut till nätverken och trycka på att remisserna 
blir gjorda rätt. Det är viktigt att hitta rätt vägar.  
 

Paus 10.30-10.50  
 

4. Information om hälso- och sjukvårdsavtalet (HoS-avtalet) 
Ann-Katrin Schutz, Västra Götalandsregionen (VGR), och Angela Olausson, Västkom, 
informerar om hälso- och sjukvårdsavtalet. I augusti 2019 gav det politiska samrådsorganet 
(SRO) i uppdrag att följa upp HoS-avtalet i syfte att fånga eventuella behov av ändringar så 
att avtalet kan uppdateras utifrån dagens förutsättningar och sedan återkomma med förslag på 
hantering. Mellan oktober 2020 och september 2021 har VGR och Västkom tagit fram förslag 
till revidering av HoS-avtalet och i oktober 2021 skickades det reviderade HoS-avtalet ut på 
remiss till regionens verksamheter och 49 kommuner. En stor mängd synpunkter har 
inkommit från remissinstanserna, vilket tyder på ett stort engagemang. Det har varit en 
utmaning att ta hand om motstridiga synpunkter, exempelvis önskemål om att förkorta eller 
förlänga avtalets längd. Några remissinstanser har också önskat en högre detaljeringsgrad och 
andra en lägre. Samtliga synpunkter är beaktade och har tagits hand om i det 
länsgemensamma utvecklingsarbetet och i februari 2022 tog SRO beslut att rekommendera 
samtliga huvudmän att anta det reviderade HoS-avtalet och skickade ut det på beslutsomgång. 
 
Nuläget av beslutsprocessen gällande det reviderade HoS-avtalet i kommunerna ser olika ut. 
Nuläget; en kommun har beslutat att avstå från att underteckna det reviderade HoS-avtalet 
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med tillhörande överenskommelser. Fem kommuner har på nämndsnivå lagt förslag till beslut 
att avstå undertecknande/avstyrka HoS-avtalet med tillhörande överenskommelser. Dessa 
kommuner kommer ta upp ärendet i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under senare 
delen av september och under oktober. 41 kommuner har eller förväntas godkänna det 
reviderade HoS-avtalet och två kommuner har återremitterat ärendet i kommunstyrelsen. Det 
befintliga HoS-avtalet gäller under perioden 2017-04-01 – 2020-12-31 men är förlängt till 
2022-12-31. Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga 
upp avtalet och om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs avtalet med två år i taget 
med tolv månaders uppsägningstid. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för 
avtalet kan initiativ till en översyn tas av SRO mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR. För mer information om HoS-avtalet, se bifogad presentation.  
 
Många kommuner lyfter att kommun och region står en bit ifrån varandra. Kommunerna vill 
ha ett avtal men det finns saker som saknas i det reviderade HoS-avtalet.  
 
Representant från kommunen lyfter att bilden över hur många kommuner som kommer 
godkänna avtalet inte stämmer överens med verkligheten. 49 kommuner måste godkänna 
avtalet och det är fler kommuner som kommer säga nej än vad bilden visar.  
 
Kent Lagrell (M), ledamot i västra hälso- och sjukvårdsnämnden, lyfter att HoS-avtalet inte är 
ett nytt avtal utan att avtalet behövde revideras eftersom det behövde uppdateras utifrån 
dagens förutsättningar med exempelvis mobila enheter, nya lagar etc. Det har genomförts 
kontinuerliga avstämningar i VVG och SRO under två år. Kommunerna har uppmanats att 
lämna synpunkter och synpunkterna har blivit beaktade. Det har gjorts ett gediget arbete för 
att ta fram underlaget för det reviderade HoS-avtalet och innehållet kommer att behöva 
utvecklas med tiden.  
 

5. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden informerar 
• Den nya politiska organisationen  

Madeleine Jonsson (MP) informerar om den nya politiska organisationen i VGR. Det pågår i 
nuläget ett arbete med att skriva fram ett reglemente för den nya politiska organisationen.  
Huvuddragen i den nya politiska organisationen är att det kommer att finnas en operativ 
nämnd som beslutar och fördelar medel och uppdrag till alla utförare, interna så väl som 
externa utförare. Det kommer också finnas en strategisk nämnd som arbetar med långsiktiga 
strategier och utveckling. Dessutom inrättas fem delregionala nämnder som i första hand ska 
samverka med kommuner om lokala folkhälsofrågor och vara ansvariga för vårdsamverkan. 
Utförarstyrelserna kommer att finnas kvar. Dock kommer hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
dagens beställarnämnder försvinna. Den tidigare beställar-utförarmodellen försvinner således 
inom hälso- och sjukvården men kommer att finnas kvar inom regional utveckling. Det pågår 
i nuläget ett omfattande arbete med att se över arbetsfördelning men detaljerna är inte klara 
ännu. 
 
De delregionala nämnderna kommer ha dialog med kommuner, invånare och andra 
intressenter och nominera ärenden till både den strategiska- och operativa hälso- och 
sjukvårdsnämnden. De delregionala nämnderna kommer också att vara ansvariga för 
folkhälsoarbete och fortsätta utveckla den delregionala vårdsamverkan tillsammans med 
kommunerna och utförare inom hälso- och sjukvården.  
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6. Övriga frågor  
 
Representanter från kommunerna lyfter följande frågor:  
 

• Varför finns det inga öppna jourcentraler i Öckerö och Stenungsunds kommun? 
Marie Gustafsson och Karin Overgaard, titel, svarar att kravet är att det ska finnas en 
vårdcentral i varje samverkansområde. 

o Beskrivning av samverkansområdena.  
För beskrivning av samverkansområde se länk: Beskrivning av samverkansområden.  

o Beskrivning av vad som gäller kring utökade öppettider enligt KoK-boken 
och varför det inte är ett krav. 

Marie Gustafsson och Karin Overgaard svarar att kravet är att vårdcentralen ska ha öppet 45 
timmar/vecka och för att på regionnivå balansera färre utbudspunkter av kvälls-och helgöppna 
mottagningar (jourcentraler) stimuleras ökade öppettider tydligt ekonomiskt. Det är ett 
politiskt beslut att det är frivilligt med ökade öppettider. 

• Vilka förändringar/utvecklingsbehov ser ni (generellt) i Krav- och 
Kvalitetsboken inför 2024?  

Arbetet med vad som ska justeras/förändras i uppdragen till leverantörer i de båda vårdvalen i 
VGR har just inletts. Det finns redan ett antal identifierade områden där VGR kan lyfta 
följande politiskt beslutade uppdrag: 

− Kvälls- och helgöppen mottagning utbudsstruktur och öppettider på vårdcentraler 
− Översyn av vissa avtalsvillkor 
− Översyn ersättningsmodeller, med inriktning förenkling 
− Differentierade Vårdval 
− Digital tillgänglighet 

 

• Hur ser Vårdval VC:s uppdrag ut när det gäller fast läkarkontakt? 
Marie Gustafsson och Karin Overgaard framhåller att det finns lagstiftning och ersättning för 
att stimulera att så många som möjligt erbjuder fast läkarkontakt.  

 
Bifogade filer 

1. Uppföljning uppsökande tandvård 
2. Allmän regional information - Samlad kommundialog 22-09-23 
3. Information om En Väg In och BUP 220923 
4. Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet  

 
 
Vid anteckningarna,  
Linnéa Falkhage, nämndsamordnare  
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Västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens

samlade 
kommundialog 

Anki Schutz, VGR
Angela Olausson, VästKom

23 september 2022
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Uppföljning, framtagande och beslutsprocess HoS-
avtal med tillhörande överenskommelser

2

Tidpunkt Händelser

augusti 2019 SRO ger uppdrag om att följa upp HoS-avtalet i syfte att fånga eventuella behov av ändringar så att avtalet 
kan uppdateras utifrån dagens förutsättningar och återkomma med förslag på hantering

november –december 2019 Uppföljning av HoS-avtalet hos VGR och 49 kommuner, enkät

6 mars 2020 SRO ställer sig bakom förslag sammanhållen projektplan för framtagande av färdplan samt förslaget till plan 
för revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet och lagreglerade överenskommelser

mars-juni 2020 Dialogmöten delregionalt kring gemensamma utvecklingsområden inom ramen för det fortsatta arbetet inom 
nära vård.

april 2021 SRO ger uppdrag att i en rapport tydliggöra det gemensamma Primärvårdsuppdraget

oktober 2020 - september 
2021

Framtagande av förslag till HoS-avtal med tillhörande överenskommelse, kontinuerliga avstämningar i VVG 
och SRO

oktober – december 2021 Remiss till regionens verksamheter och samtliga 49 kommuner

januari 2022 Rapport Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård

februari 2022 Ställningstagande i SRO

mars –oktober 2022 Ställningstagande hos respektive huvudman

1 januari 2023 Ny avtalsperiod börjar
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oktober 2020 - september 2021
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Omhändertagande av remissvar

• Stort engagemang och mycket synpunkter
• Bra förslag på omformuleringar som förtydligar
• Synpunkterna som inkom var ibland helt motsatser
• Önskemål om mer detaljerad nivå
• Önskemål om mindre detaljer

Bearbetning av texter för att möta inkomna synpunkter och juridiska avvägningar. 
Flera av synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta länsgemensamma 
utvecklingsarbetet.
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Remisshantering Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser

6

Samtliga synpunkter är beaktade – på något sätt

• Dialog partsvis 
• Dialog mellan VästKom och VGR utifrån inkomna synpunkter
• Bearbetning av texter för att möta inkomna synpunkter, juridiska avvägningar, 

vissa synpunkter går vidare till utvecklingsarbetet
• 19 januari återkoppling på SRO 
• VVG 31 januari
• Nytt förslag på Färdplan och hälso- och sjukvårdsavtal 15 februari

Beslut SRO 24 februari.
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Nuläget av beslutsprocessen i kommunerna
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
• En kommun har beslutat att avstå från att underteckna det reviderade Hälso-

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.
• 5 kommuner har på nämndsnivå lagt förslag till beslut att avstå 

undertecknande/avstyrka hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. Dessa kommuner kommer ta upp ärendet i kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige under senare delen av september och under oktober.

• 41 kommuner har eller förväntas säga JA till det reviderade Hälso- och 
sjukvårdsavtalet

• 2 kommuner, har återremitterat ärendet i KS

2022-10-28 7
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Angivna orsaker till avstyrkan/avslå Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
• "att avtalet inte ger önskade förtydliganden kring kommunens 

respektive regionens primärvårdsansvar"
• "I avtalsförslaget återfinns ett antal skrivningar som innebär en 

förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis medför 
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen"

• "Otydligheten avser både det materiella innehållet och det ekonomiska 
ansvaret"

• "Det bedöms dessutom tveksamt om samtliga skrivningar i avtalet är 
förenliga med gällande lagstiftning"

2022-10-28 8
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Lämnade förslag 

• "Förvaltningen förordar förlängning av befintligt avtal och förlängning av de 
lagreglerade överenskommelserna i 24 månader. Under förlängningstiden 
behöver ett nytt modernt hälso- och sjukvårdsavtal arbetas fram för att vara klart 
när förlängningsperioden löper ut 2024."

• "Nämnden förordar en förlängning av nuvarande avtal i 24 månader och att ett 
nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser tas fram."

2022-10-28 9
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Avtalstid, nu gällande avtal

• Avtalet gäller under perioden 2017-04-01 – 2020-12-31. 
- Förlängt till 2022-12-31

• Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga 
upp avtalet. 

• Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med två år i taget med tolv 
månaders uppsägningstid. 

• Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO, mellan kommunerna i Västra 
Götaland och VGR. 
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Avtalstider

2022-10-28 11

Lagreglerade avtal och överenskommelser
Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Ramavtal för läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård
• Överenskommelse samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar 
• Samverkan om munhälsa- uppsökande och nödvändig tandvård
Ovanstående 3 överenskommelsers avtalstider följer Hälso- och sjukvårdsavtalet

• Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård, följer inte avtalstiden i Hälso- och sjukvårdsavtalet
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Bedömning utifrån VGRs perspektiv

Ett Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för samtliga 
huvudmän

Nu gällande avtal förlängs till 2024-12-31 
‒ kan i praktiken förlängas med två år i taget i all framtid om det inte sägs upp

Överenskommelsen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård behöver förlängas
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Förtydligande som är inlyfta i det reviderade förslaget

2022-10-28 13

Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården.
Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under 

lagstiftning
Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga 

vården ges.
Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka 

patientens ställning.
Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det 

team som ansvarar för att ge en god och säker hälso- och 
sjukvård till målgruppen

Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso-
och sjukvårdsavtalet.

Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till 
att även omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.

Regionen ska erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser 
enligt HSL för personer som vistas i hem för vård och 
boende, HVB, eller hem för viss annan heldygnsvård.
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Förtydligande som är inlyfta i det reviderade förslaget

2022-10-28 14

Överenskommelse Läkarmedverkan i 
kommunernas primärvård i Västra 
Götaland
- Gemensamt ansvar kring lokal 
samverkan bl.a. genom närområdesplan 
med bilaga
- Regionen ska ge möjlighet till fast 
läkarkontakt i primärvård
- Tillgänglighet till läkare hela dygnet

Överenskommelse Samverkan vid in-
och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård
- Patienter som inte längre har behov av 
slutenvårdens resurser ska så snart som
möjligt skrivas ut
- Målet är att patienten får vård på rätt
vårdnivå
- Tydliggörande kring förutsättningar för 
kommunens betalningsansvar kopplat till 
den regionfinansierade öppenvården
-texten om betalningsmodellen anpassas
till att omfatta bade somatik och 
psykiatri

Överenskommelse Samverkan kring 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer 
med missbruk och beroende
- Omfattar samtliga kommunala och 
regionala verksamheten som möter 
målgruppen
- Tydliggöranden gällande 
ansvarsfördelning för respektive 
huvudman samt för gemensamma 
ansvarsområden
- Större fokus på individen och dess 
behov

Överenskommelse Samverkan om 
Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård
N-Tandvårds åldersgräns är 
förändrad, gäller numera från det år 
den enskilde fyller 24 år
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15

Länsgemensamt 
utvecklingsarbete

Med 
primärvården 

som nav

Hälso- och 
sjukvårdsavtal 

med tillhörande 
överenskommels

er

Färdplan 
länsgemensam 
strategi för god 
och nära vård

Prioriterade områden
• Vid framtagande
• Från remissvar

Identifierade 
utvecklingsbehov
• Vid revidering
• Från remissvar 

Identifierade 
utvecklingsbehov
• Vid arbetet med 

primärvårdsuppdraget

Sker i samverkan - långsiktigt arbete - prioriteringar - resurssättning

• Personcentrerad vård
• Vårdövergångar
• Tillgänglighet
• Styrning och ledning
• Analys och uppföljning
• Kompetensutveckling

kompetensförsörjning
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Kommundialog 
Information från Hälso- och 

sjukvårdsnämnden
23/9-2022 
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Informationspunkter 

Uppföljning uppsökande tandvård
Mini-Maria

Samverkansavtal Ungdomsmottagningar

Mottagning Unga män (MUM)  Nytt!
Samverkansavtal Familjecentral

Läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO) i Västra 
Götalandsregionen (VGR). 
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Uppföljning uppsökande tandvård

Bildspel med statistik följer med anteckningarna
Om ni har frågor eller önskar en fördjupad information så hör gärna av 
er till:
paula.vom_hofe@vgregion.se
lena.kronvall@vgregion.se
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Mini-Maria

Start 5/9 på Närmottagningar: Mölndal (Krokslätt), Alingsås/Lerum, Ale (Nödinge), 
Partille och Lilla Edet 

Alla personal- och lokal resurser är inte på plats

Finns lokaler i alla kommuner

Regionhälsan
‒ Ej kunnat rekrytera fullt antal sjuksköterskor (5) HSNV utökat insats till en ssk till
‒ Ev invigning tillsammans med HSNV planeras

‒ Huvudmottagningen i Krokslätt ska ha en invigning för hela Västra området, i slutet av oktober/början av november

Gemensam samordnare
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Ungdomsmottagning 

Länsgemensam arbetsgrupp
Reviderar inriktningsdokumentet

Görs om till samverkansavtal
‒ Länsgemensamma inriktningar ska utmynna i samverkansavtal
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Mottagning för unga män
Mottagningen för unga män (MUM) är en sex- och relationsmottagning 
som finns till för dig som identifierar dig som man, mellan 18 och 30 år 
gammal. MUM möter dig som är orolig, eller som har frågor om ditt kön, 
om din sexualitet eller som behöver stöd och råd i dina nära relationer. På 
MUM kan du även testa dig för könssjukdomar

Uppstartsarbetet påbörjat

Start i januari 2023. 

Två utbudspunkter. Öppna mottagningar i Kungälv och i Alingsås. 

MUM online 
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Samverkansavtal Familjecentral
Remissvar 15/12 slutdatum

Familjecentral och familjecentralsliknande arbetssätt likvärdigt

Utifrån regionalt perspektiv utgår från behov – universell proportionalism

Fördelningsnyckel 
‒ Internt arbete
‒ Dialog med kommunerna

Samordnare
‒ Samverkan är nyckeln 

Finansiering kommun och region 50/50 (lokala variationer uppstå)

Länsgemensam grupp för barn och unga frågor VVG
552



Läkemedelsassisterad behandling vid 
opiodberoende (LARO) i Västra Götalandsregionen 
(VGR).

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende kombinerar 
läkemedelsbehandling med psykologisk behandling, psykosocial 
behandling eller psykosocialt stöd
LARO ska vara individuellt anpassad, och insatserna som ingår i 
behandlingen ska ges med utgångspunkt från patientens behov och 
med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
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Modell för 
behandlingsprocessen för 
LARO, indelad i fem faser:

Vägar in till bedömning och 
behandling 
Utredningsfas 

Inledande behandlingsfas

Stabiliserad behandlingsfas 
Avslut av LARO

kriterier för att kunna ordineras LARO 

att bedöma beroende, hälsotillstånd 
och social situation inför beslut om 
LARO 

att upprätta och följa upp individuella 
planer för vården

överenskommelser om samverkan • 
övervakat läkemedelsintag 

att överlåta läkemedelshanteringen 
till patienten 

Ur kunskapsstödet
(Socialstyrelsen)
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Läkemedelsassisterad behandling vid 
opiodberoende (LARO) i Västra Götalandsregionen 
(VGR). 
Kartläggningen visar;
‒ att antalet patienter i LARO-behandling i VGR är lägre än det uppskattade behovet 

enligt forskning och i jämförelse med andra regioner.
‒ att det finns behov av utbyggd verksamhet parallellt med verksamhetsutveckling för 

att öka tillgängligheten inom alla VGR:s sjukhusförvaltningar, men i olika omfattning
‒ att det främst behövs insatser för att öka förutsättningarna för patientgruppen att få 

jämlik och likvärdig vård genom att förbättra följsamheten till gällande RMR. 
‒ Att det finns ett stort mörkertal vad gäller patienter som är i behov av LARO-vård.
‒ För att nå ut till målgruppen krävs stödjande insatser tillsammans med kommunen 

för att få fler personer med ett opioidberoende att ta emot adekvat vård. 
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Läkemedelsassisterad behandling vid 
opiodberoende (LARO) i Västra Götalandsregionen 
(VGR). 
Åtgärder;

Kompetenshöjande insatser samt säkerställa ökad följsamhet till 
gällande regional medicinsk riktlinje för LARO. 
I vårdsamverkan Västra Götaland initiera frågan om stärkt samverkan 
mellan VGR och länets kommuner för att nå fler personer i behov av 
LARO-vård

Hälso- och sjukvårdsnämnderna aktivt följa utvecklingen inom LARO-
vården inom ramen för sin uppföljning av vårdöverenskommelserna 
med sjukhusen. 556



Pensionärsrådet 

Äldre pensionärsrådet
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Tillgänglighetsuppdrag - barn och unga med 
psykisk ohälsa 
Kommundialog - HSNV
23 september 2022
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Syfte och upplägg för dagens möte

2022-09-23 Arbetsmaterial

Upplägg

Syfte

• Förstå varandras perspektiv och gemensamt diskutera hur vi 
kan ta med oss insikter framåt

• EVI presenterar var man står i arbetet, utifrån de frågor som vi 
fått med oss på förhand – 20 min

• Resonera vidare utifrån era frågor och tankar – 25 min

• Summera upp nästa steg utifrån mötet – 5 min
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Syfte och upplägg för dagens möte

2022-09-23 Arbetsmaterial

Upplägg

Syfte

• Förstå varandras perspektiv och gemensamt diskutera hur vi 
kan ta med oss insikter framåt

• EVI presenterar var man står i arbetet, utifrån de frågor som vi 
fått med oss på förhand – 20 min

• Resonera vidare utifrån era frågor och tankar– 25 min

• Summera upp nästa steg utifrån mötet – 5 min
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Politiskt uppdrag för en god tillgänglighet för alla 
barn och unga i VGR med psykisk ohälsa 2021 - 2023

2022-09-23

En god 
tillgänglighet för 

alla barn och unga 
i VGR med psykisk 

ohälsa

En regiongemensam 
väg in

Utveckling av 
arbetssätt

Information och 
kommunikation

Uppföljning och 
planering av flöden

En 
regiongemensam 
utredningsenhet

Källa: Tjänsteutlåtande RS 2021-01031: Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (2021-03-01)

Öppnade 15 mars i år

Planeras att öppna 
under fjärde kvartalet i 

år

561



Politiskt uppdrag för en god tillgänglighet för alla 
barn och unga i VGR med psykisk ohälsa 2021 - 2023

2022-09-23

En god 
tillgänglighet för 

alla barn och unga 
i VGR med psykisk 

ohälsa

En regiongemensam 
väg in

Utveckling av 
arbetssätt

Information och 
kommunikation

Uppföljning och 
planering av flöden

En 
regiongemensam 
utredningsenhet

Källa: Tjänsteutlåtande RS 2021-01031: Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (2021-03-01)

Dagens punkter:

• Inflöde till EVI och tillgänglighet

• Remissbedömning vid EVI

• Vilka anledningar finns till att en remiss inte 
accepteras?

• Hur säkerställs att EVI har den information 
som krävs från skolan för att kunna bedöma 
om det föreligger behov av specialiserad 
vård?
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1 Triageringen genomförs med hjälp av ett triageringsdokument som bygger på ”RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn-och ungdomspsykiatri”, ”RMR Barn och unga med tecken på psykisk 
hälsa -omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab”, Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022” samt BUP:s uppdragsbeskrivning.

Not: Trigaeringen från ”En väg in” till vårdcentralen är frivillig för invånaren att acceptera och görs för de som bedöms ha behov av primärvård på grund av psykisk ohälsa. Det hindrar inte det fria vårdvalet för invånarna.
6

Kontaktcenter 
för triagering1

till rätt 
vårdnivå

8-16.30 
vardagar

En regiongemensam väg in för barn och unga 
med psykisk ohälsa

Rådgivning 

Bokning första besök 
BUP

Vårdcentral – länk till 
primärvården

Inflöde

Öppnade 15 mars 2022
Utvecklingsarbete pågår

Utflöde

Hänvisning till annan 
aktör

Barn och unga 
0-17 år med psykisk ohälsa, utan
pågående vårdkontakt som inte 
vet vart de ska vända sig1177

”En väg in”

Alla remisser till barn- och 
ungdomspsykiatrin Insats utifrån 

vårdcentralens 
bedömning, till 

exempel UPH (egen 
eller inom 

samverkansområde), 
och vårdval rehab

2022-09-23

Regionala 
utredningsenheten
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Samtalsstatistik om ”En väg in” från Telia ACE 

*Tekniska fel den 9:e maj har medfört att icke-akuta invånarsamtal enbart redovisas för fyra dagar
**Få lediga tider i samband med långhelg
Källor: Statistik från Telia ACE
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Antal inkomna remisser från vårdgivare 
per remittentkategori

2022-09-23

Antal inkomna 
remisser

8

Andelen accepterade remisser (64 %) har 
ökat gradvis sedan starten 15 mars, 

allteftersom regiongemensamma 
arbetssätt utvecklas.

Skillnader i andel som accepteras varierar 
mellan remittentkategorier (46 % - 76 %) 

och mellan olika delar av regionen.
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2022-09-13

Not: Inkl enbart data för de enheter som tar första besök inom BUP VGR
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys

Väntande i regionen till första besök per förvaltning

Antal väntande per den sista maj och juli 2022 – ”städad data”

MOV + PVV
Väntande över 30/90 dagar exkl MOV+PVV
Väntande under30/90 dagar exkl MOV+PVV
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NU SÄS SKAS SU SV Regionen

Totalt 107 färre 
patienter väntande i 
juli jämfört med maj

9

+ 2 % - 35 % + 6 %

- 42 %

- 48 %

- 29 %
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2022-09-13

Not: Inkl enbart data för de enheter som tar första besök inom BUP VGR
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys

Väntande i regionen till första besök per förvaltning

Antal väntande per den sista maj och juli 2022 – ”städad data”

MOV + PVV
Väntande över 30/90 dagar exkl MOV+PVV
Väntande under30/90 dagar exkl MOV+PVV
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Totalt 107 färre 
patienter väntande i 
juli jämfört med maj

10

+ 2 % - 35 % + 6 %

- 42 %

- 48 %

- 29 %
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2022-09-13

Not: Inkl enbart data för de enheter som tar första besök inom BUP VGR
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys

Väntande i regionen till första besök per förvaltning

Antal väntande per den sista maj och juli 2022 – ”städad data”

MOV + PVV
Väntande över 30/90 dagar exkl MOV+PVV
Väntande under30/90 dagar exkl MOV+PVV
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Totalt 107 färre 
patienter väntande i 
juli jämfört med maj

11

+ 2 % - 35 % + 6 %

- 42 %

- 48 %

- 29 %
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2022-09-13

Not: Inkl enbart data för de enheter som tar första besök inom BUP VGR
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys

Väntande i regionen till första besök per förvaltning

Antal väntande per den sista maj och juli 2022 – ”städad data”
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juli jämfört med maj
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2022-09-13

Not: Inkl enbart data för de enheter som tar första besök inom BUP VGR
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys

Väntande i regionen till första besök per förvaltning

Antal väntande per den sista maj och juli 2022 – ”städad data”

MOV + PVV
Väntande över 30/90 dagar exkl MOV+PVV
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13
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570



2022-09-13

Not: Inkl enbart data för de enheter som tar första besök inom BUP VGR
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys

Väntande i regionen till första besök per förvaltning

Antal väntande per den sista maj och juli 2022 – ”städad data”

MOV + PVV
Väntande över 30/90 dagar exkl MOV+PVV
Väntande under30/90 dagar exkl MOV+PVV
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14

+ 2 % - 35 % + 6 %

- 42 %
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Väntande i regionen för utredning per förvaltning

2022-09-13
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys
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Antal väntande till utredning per den sista juli 2022

MOV + PVV
Väntande över 30/90 dagar exkl MOV+PVV
Väntande under30/90 dagar exkl MOV+PVV

Arbete pågår med att beta av köerna och med att 
”städa data”
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Väntande i regionen för behandling per förvaltning

2022-09-13
Källa: Koncernstab digitalisering, avdelning data och analys
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Arbete pågår med att beta av köerna och med att 
”städa data”
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Det pågår utveckling av arbetssätt på flera sätt

2022-09-23

Nya arbetssätt för att klara vårdgarantin
‒ Om tider saknas kontakta aktuell mottagning och 

ombes lägga upp fler tider inom en arbetsdag
‒ Om tider fortfarande saknas efter en arbetsdag 

finns framtagen process med stödmottagningar 
(inom förvaltningen) som övertar aktuellt besök

Kvälls- och helgmottagningar för att korta köer
‒ Flera mottagningar har infört utökade öppettider 

under kväller och helger för att beta av och korta 
köer

Säkra upp att det inte läcker tider – t.ex. säkerställ att 
patienten kan den tid som erbjuds

Uppföljning av remisser som skickas för sent

71%
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18%
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11%
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0 - 5 dagar 6- 10 dagar 11 eller fler

Arbetsdagar i hundratal från datum för vårdbegäran till En väg in 
(exkl. egen vårdbegäran) Den 15/3 2022 till den 16/9 2022

Dagar som 
BUP har på sig 

att hitta en 
ledig tid inom 
vårdgarantin:

25-30 
dagar

20-24 
dagar

Färre 
än 19 
dagar

3 arbetsdagar enligt RMR plus 
två arbetsdagar för postgång ger 
intervallet 0 – 5 arbetsdagar
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Politiskt uppdrag för en god tillgänglighet för alla 
barn och unga i VGR med psykisk ohälsa 2021 - 2023

2022-09-23

En god 
tillgänglighet för 

alla barn och unga 
i VGR med psykisk 

ohälsa

En regiongemensam 
väg in

Utveckling av 
arbetssätt

Information och 
kommunikation

Uppföljning och 
planering av flöden

En 
regiongemensam 
utredningsenhet

Källa: Tjänsteutlåtande RS 2021-01031: Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (2021-03-01)

Dagens punkter:

• Inflöde till EVI och tillgänglighet

• Remissbedömning vid EVI

• Vilka anledningar finns till att en remiss inte 
accepteras?

• Hur säkerställs att EVI har den information 
som krävs från skolan för att kunna bedöma 
om det föreligger behov av specialiserad 
vård?

575



EVI bedömer remisser enligt de regionala medicinska 
riktlinjerna

2022-09-23

Barn och unga 
0-17 år med 
psykisk ohälsa, 
utan pågående 
vårdkontakt som 
inte vet vart de 
ska vända sig

1177

Alla remisser till 
barn- och 
ungdoms-
psykiatrin

För varje remiss bedömer EVI om remissen ger stöd för ett behov 
av specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård

För att stötta utveckling av och samsyn kring 
regiongemensamma arbetssätt pågår flera aktiviteter:

En väg
in

• Remissen ska innehålla de underlag som krävs för att göra 
bedömningen, om det saknas underlag avvisas remissen för 
komplettering

• Det behöver finnas frågeställning och en beskrivning av vad 
som genomförts, under vilken tidsperiod och med vilket 
resultat. 

• Frågeställning behöver vara relevant för den specialiserade 
vården

• Möten som idag
• Remisstöd baserat på RMR:er
• Frågor och svar på Vårdgivarwebben
• Remissutbildning utifrån RMR:er (28/9, anmälan sker här)

• Först 2010 börjat arbeta med vårdkedjor
• Möjlighet till konsultation om remisser – pilottest med NU-

sjukvården genomförs i oktober
• …

• För frågeställningar om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
krävs grundläggande information om hur det fungerar i skolan 

̵ Denna information behöver inhämtas från skolan på 
samma sätt som vårdcentralen för andra remisser 
behöver inkludera röntgensvar.

• EVI har begränsat vilken information som efterfrågas till:
̵ information om närvaro, 
̵ resultat i förhållande till kunskapsmålen, 
̵ den sociala situationen, 
̵ resultatet av eventuellt genomförda utredningar 
̵ beskrivning av eventuella anpassningar och 

utvärderingar av dessa.
• Alla elevhälsoföreträdare vi talat med beskriver sig vara 

villiga att dela information i den begränsade omfattning EVI 
efterfrågar.

• En mall för enkel insamling av information från skolan är 
under framtagning och kommer inom kort publiceras på 
Vårdgivarwebben

• …
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Politiskt uppdrag för en god tillgänglighet för alla 
barn och unga i VGR med psykisk ohälsa 2021 - 2023

2022-09-23

En god 
tillgänglighet för 

alla barn och unga 
i VGR med psykisk 

ohälsa

En regiongemensam 
väg in

Utveckling av 
arbetssätt

Information och 
kommunikation

Uppföljning och 
planering av flöden

En 
regiongemensam 
utredningsenhet

Källa: Tjänsteutlåtande RS 2021-01031: Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (2021-03-01)

Dagens punkter:

• Inflöde till EVI och tillgänglighet

• Remissbedömning vid EVI

• Vilka anledningar finns till att en remiss inte 
accepteras?

• Hur säkerställs att EVI har den information 
som krävs från skolan för att kunna bedöma 
om det föreligger behov av specialiserad 
vård?
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22

Flöde när frågeställning identifieras i primärvården

2022-09-21

En väg in

Nej

Remiss Är det en 
frågeställning för 
specialistvården?

Finns tillräcklig 
information för 
bedömning om 

behov av 
specialistvård?

Ja Tid bokas in 
på BUP-

mottagning

Ja

Nej

Finns tillräcklig 
information för 

att bedöma 
situationen i 

skolan1?

Remiss 
skrivs

Frågeställning 
om utredning 

identifieras

Ja

Elevhälsan/skolan

Kompletterar med nödvändig information

Primärvård

Avslag på remiss. Efterfrågan 
om ny remiss med 

kompletterande information.

Nej

Åter inremittent för fortsatt handläggning.
Om inremittenten inte kommer vidare enligt 

remissvaret finns möjlighet att delta vid 
konsultationstillfälle med EVI för att diskutera 

möjligheter (uppstart senhösten 2022).

Hur kan detta ske med så 
begränsad insats som möjligt för 

båda parter?
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Politiskt uppdrag för en god tillgänglighet för alla 
barn och unga i VGR med psykisk ohälsa 2021 - 2023

2022-09-23

En god 
tillgänglighet för 

alla barn och unga 
i VGR med psykisk 

ohälsa

En regiongemensam 
väg in

Utveckling av 
arbetssätt

Information och 
kommunikation

Uppföljning och 
planering av flöden

En 
regiongemensam 
utredningsenhet

Källa: Tjänsteutlåtande RS 2021-01031: Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (2021-03-01)

Dagens punkter:

• Inflöde till EVI och tillgänglighet

• Remissbedömning vid EVI

• Vilka anledningar finns till att en remiss inte 
accepteras?

• Hur säkerställs att EVI har den information 
som krävs från skolan för att kunna bedöma 
om det föreligger behov av specialiserad 
vård?
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Remiss
1

I nuläget två flöden när frågeställning identifieras i skolan
Elevhälsan/skolan

2022-09-21

Är det en 
frågeställning för 
specialistvården?

Tid bokas in 
på BUP-

mottagning

Finns tillräcklig 
information för 
bedömning om 

behov av 
specialistvård?

En väg in

Ja Ja

1 Behöver innehålla information om närvaro, resultat i förhållande till kunskapsmålen, den sociala situationen, resultatet av eventuellt genomförda utredningar  beskrivning av 
eventuella anpassningar och utvärderingar av dessa. Länk remisstöd enligt RMR:er vårdgivarwebben.

Nej

Hänvisning 
med önskemål 

om remiss

EVI har begränsat kravet på information från 
skolan för remissbedömning. Något annat 

som kan görasför att fler elevhälsor ska 
kunna skriva remiss? 

Identifierar 
frågeställning

Nej

Remiss 
skrivs

Ja

Primärvård

Är det en 
frågeställning för 
specialistvården?

Tid bokas in 
på BUP-

mottagning

Finns tillräcklig 
information för 
bedömning om 

behov av 
specialistvård?

En väg in

Ja Ja

Nej NejNej

Förfrågan om 
nödvändigt 

underlag Hur kan vi undvika att vårdcentralerna behöver 
efterfråga den nödvändiga informationen från 

elevhälsan? 

Finns tillräcklig 
information för 

att bedöma 
situationen i 

skolan1?

Elevhälsan/skolan

Identifierar 
frågeställning
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Syfte och upplägg för dagens möte

2022-09-23 Arbetsmaterial

Upplägg

Syfte

• Förstå varandras perspektiv och gemensamt diskutera hur vi 
kan ta med oss insikter framåt

• EVI presenterar var man står i arbetet, utifrån de frågor som vi 
fått med oss på förhand – 20 min

• Resonera vidare utifrån era frågor och tankar– 25 min

• Summera upp nästa steg utifrån mötet – 5 min
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2022-09-23

Öppen frågestund
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Syfte och upplägg för dagens möte

2022-09-23 Arbetsmaterial

Upplägg

Syfte

• Förstå varandras perspektiv och gemensamt diskutera hur vi 
kan ta med oss insikter framåt

• EVI presenterar var man står i arbetet, utifrån de frågor som vi 
fått med oss på förhand – 20 min

• Resonera vidare utifrån era frågor och tankar – 25 min

• Summera upp nästa steg utifrån mötet – 5 min
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Tack för idag!
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Uppföljning uppsökande tandvård 2021 
HSNV
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HSNV
Utbildning 2021 Antal timmar och deltagare 

Kommun Antal timmar Antal deltagare
Ale 0 0

Alingsås 3 15

Härryda 7 53

Kungälv 22 125

Lerum 2 20

Lilla Edet 2 80

Mölndal 17 90

Partille 0 0

Stenungsund 0 0

Tjörn 1 24

Öckerö 2 22
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HSN Väster, Munhygien "Bra", åren 2017, 2019 och 2021, Särskilda boende etc
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Om ni har frågor eller önskar en fördjupad 
information för en eller flera kommuner så hör gärna 
av er till:
paula.vom_hofe@vgregion.se
lena.kronvall@vgregion.se
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-10-26

  
 
 
 
§ 90 Dnr: KS 2022/822 
 
Kulturstipendium 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar att utse Kulturföreningen Svenshögen station till mottagare av 
Stenungsunds kommuns kulturstipendium 2022 med motiveringen: 

”Med stort engagemang och hårt arbete har man lyckats återuppväcka en insomnad 
mötesplats för resor och erbjuder nu upptäcktsfärder för sinne, själ och hjärta. De förädlar 
ett kulturarv i byggnaden och stationsparken med lokalsamhällets nyfikenhet och 
skaparglädje och presenterat en repertoar med hög konstnärlig nivå. Årets kulturstipendium 
tilldelas Kulturföreningen Svenshögen station för att de på kort tid lyckats skapa en värdefull 
mötesplats och scen för samtida konst och kultur som satt Svenshögen på kartan.” 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns kulturstipendium har delats ut varje år sedan 1975. Stipendiet utgår 
som en belöning för värdefull insats, eller som uppmuntran och hjälp till utbildning, åt den 
som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, 
musik, teater, konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, 
hembygdsvård eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendiet på 20 tkr 
kan delas av flera stipendiater. 
 
Kommunen har efter annonsering mottagit elva nomineringar från allmänheten.   
 
Utdelning av stipendiet sker på kommunfullmäktiges sammanträde i december 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-20 
Bilaga med nominerade till kulturstipendium – delas ut på välfärdsutskottet 
Bilaga kulturstipendiater 1975 - 2021 
 
Beslut skickas till 
Britta.netterfors@stenungsund.se 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  


              2022-10-14 kl. 08.30-12.00 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Gunnar Pettersson 


Bo Karlsson 


Lennart Svensson 


Torbjörn Spaak 


Håkan Hermansson 


Ledamot 


Ledamot 


Ledamot 


Tjänstgörande ledamot 


Suppleant 


 


    


Övriga Andreas Bergstrand 


Thomas Dahl 


Anders Rollings 


Svante Lahti 


Lennart Skoglund 


Maria Härström 


Förvaltningschef 


Projektchef 


Marknadschef 


VD 


Personalrepresentant 


Ekonomichef 


 


    


Delges Ingela Lovehammer 


Helena Nävergårdh 


Claes Olsson 


Michael Ernfors 


 


 


Suppleant 


Vice ordförande 


Suppleant 


Suppleant 


 


    


§1. Mötets öppnande 


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§2. Val av justerare 


Bo Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 21 oktober 2022. 


 


§3. Föregående mötesprotokoll 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 


 


§4. Godkännande av dagordning 


Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  


 


Styrelsen beslutade att:  
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-      fastställa dagordningen. 


 


§5. Revidering av delegation för firmateckning 


Då bolaget anställt ny personal föreslås ändringar i delegationen för 


firmateckning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- anta föreslagen delegationsordning. 


 


§6. Projekt lokalvård i egen regi  


Svante Lahti föredrog ärendet.  


 


Styrelsen beslutade att: 


- gå vidare med projektet lokalvård i egen regi på Hasselbacken enligt 


föredragen dokumentation. 


- övriga områden upphandlas för entreprenad enligt tidigare plan 


- projektet utvärderas.  


 


§7. VD-rapport 


Punkten föredrogs av Svante Lahti.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen. 


 


§8. Info ekonomi 


1. Företagsledningen redovisade bolagets budget för det kommande 


räkenskapsåret.  


2. Företagsledningen presenterade en investeringskalkyl för den förestående 


badrumsrenoveringen på Kolningsberget och Keplers gård. 


   


Styrelsen beslutade att: 


 


- anta budgeten för år 2023.  


- godkänna investeringen på 28 695 620 kr plus moms för vidare hemställan 


till kommunstyrelsen. 


 


§9. Info Marknad/Uthyrning 


Punkten föredrogs av Anders Rollings 


 


Styrelsen beslutade att: 
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- notera informationen. 


- den statistik som skall redovisas som antal bostadssökande är externa. 


aktiva sökande. 


 


§10. Info Förvaltning 


Ärendet föredrogs av Andreas Bergstrand. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen. 


 


§11. Info projekt 


Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen. 


- ge ledningen i uppdrag att gå vidare med rekrytering av två projektledare. 


 


§12. Interkontrollplan 2023 


Punkten föredrogs av Svante Lahti. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- frågan återremitteras för vidare hantering.  


- extra tid för inlämning begärs hos kommunen. 


 


§13. Övriga frågor 


Inga övriga frågor anmälda. 


 


§14. Mötet avslutades 


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 


 


 


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


  Anders Rollings 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare   ………………………… 


  Bo Karlsson 
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