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

Digital justering måndag 27 september 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 

   

3 Systematiskt kvalitetsarbete för 
utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 3 Trygghet och 
trivsel 2021 
Kl. 09:05-09:15 
 

Svara på 
frågor: 
Elisabeth 
Andreasson, 
Henning 
Setterberg och 
Marie 
Wrethander 
 

KS 
2020/834 

 

4 Remiss om regional fysisk planering enligt 
plan- och bygglagen - Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan 
Kl. 09:15-09:20 
 

Svara på 
frågor: 
Malin 
Henriksson 
 

KS 
2021/556 

 

5 Antagande av VA-taxa 
Kl. 09:20-09:35 
 

Svara på 
frågor: 
Camilla 
Svensson 
 

KS 
2021/409 

 

6 Utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 
574 i Stora höga 
Kl. 09:35-09:55 

Svara på 
frågor: 
Anna-Maria 
Samuelsson 
och Camilla 
Svensson 
 
 
 

KS 
2018/321 

 

7 Utökning av verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
Norums-Torp 1:36 
Kl. 09:55-10:00 

Svara på 
frågor: 
Lisa Chohan 
Strömner 

KS 
2021/649 
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8 Gatunamn Munkeröd 1:12 
Kl. 10:00-10:05 
 
 

Svara på 
frågor: 
Åsa Wåhlström 
 

KS 
2021/253 

 

9 Försäljning av Höga 1:226, Stora Höga 
södra Industriområde 
Kl. 10:05-10:20 

Svara på 
frågor: 
Lisa Bertilsson 
och Pernilla 
Larsson 

KS 
2018/163 

 

  
PAUS Kl. 10:20-10:40 
 

   

10 Remiss om riskhanteringsplan för 
Stenungsund enligt översvämningsdirektivet 
Kl. 10:40-11:00 
 

Svara på 
frågor: 
Maria Alm 
 

KS 
2021/417 

 

11 Information om markförfrågningar 
Kl. 11:00-11:30 
 

Föredragning: 
Daniel Jerling, 
Camilla 
Hagström och 
Jessica Waller 
 

KS 
2021/772 

 

12 Ansökan om direktanvisning, Kännestorp 
2:25, Spekeröd 
Kl. 11:30-11:35 
 

Svara på 
frågor: 
Camilla 
Hagström 
 

KS 
2021/652 

 

13 Ansökan om direktanvisning för 
Kyrkenorum 4:210, tidigare Torpet 
Kl. 11:35-11:40 
 

Svara på 
frågor: 
Camilla 
Hagström 
 

KS 
2021/616 

 

14 Ansökan om direktanvisning, Kopper 2:1 
m.fl. Hasselhöjden 
Kl. 11:40-11:45 
 

Svara på 
frågor: 
Camilla 
Hagström 
 

KS 
2021/653 

 

15  Inrättande av Miljöforum för Stenungsund 
Kl. 11:45-11:55 

Svara på 
frågor: 
Marcus Starcke 
 
 

KS 
2019/196 
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16 Svar på återremiss - Översyn av 

valdistriktsindelningen inför allmänna valen 
2022 
Kl. 11:55-12:00 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2021/617 

 

  
LUNCH Kl. 12:00-13:00 
 

   

17 Information om Soltak 
Kl. 13:00-13:30 
 

Föredragning: 
Pertti Heina 

KS 
2021/92 

 

     
18 Svar på återremiss - Svar på motion om 

bostadsplan för äldre initierad av Lillemor 
Arvidsson (M) 
Kl. 13:30-13:35 
 
 

Svara på 
frågor: 
Björn Wikman 
 

KS 
2020/1020 

 

19 Dataskyddsombudets tillsyn av kommunens 
användande av kakor (cookies) 
Kl. 13:35-13:40 
 

Svara på 
frågor: 
Björn Wikman 
och Hanna 
Freij 

KS 
2020/765 

 

20 Redovisning av uppdrag att identifiera 
områden där fyrverkerier kan begränsas 
genom lokala ordningsföreskrifter 
Kl. 13:40-13:45 
 

Svara på 
frågor: 
Björn Wikman 
och Cecilia 
Vilén 
 

KS 
2020/651 

 

21 Redovisning av partistödet 2020 samt 
utbetalning av partistöd för 2022 
Kl. 13:45-13:50 
 
 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus Starcke 
och Cecilia 
Vilén 
 

KS 
2021/278 

 

22 Uppdaterat reglemente för intern kontroll 
Kl. 13:50-14:05 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus Starcke 
och 
Björn Wikman 
 
 

KS 
2021/539 
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23 Fastställande av jämförelsekommuner 2021–

2030 
Kl. 14:05-14:25 
 

Föredragning: 
Björn Wikman 
och Erica 
Bjärsved 
 

KS 
2021/618 

 

24 Uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och 
om möjligt effektivisera fordonsflottan 
utifrån verksamheternas behov, kostnader 
och miljöpåverkan 
Kl. 14:25-14:35 
 
PAUS 14:35-14:45 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2021/542 

 

25 Uppföljning och prognos Stenungsunds 
kommun 2021 
Kl. 14:45-15:20 
Underlag skickas ut efter kallelse, senast 15 
september 
 

Föredragning: 
Erica Bjärsved 
och Christer 
Larsson 

KS 
2021/247 

 

26 Uppdatering av dokumentet 
tjänsteförteckning för Stenungsunds 
kommun 
Kl. 15:20-15:30 
 

Föredragning: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2021/769 

 

27 Svar på återremiss - Begäran från 
Stenungsundshem AB att godkänna 
fusionplan mellan Stenungsundshem AB och 
Solgårdsterrassen AB 
Kl. 15:30-15:35 
 

Svara på 
frågor: 
Erica Bjärsved 
 

KS 
2021/708 

 

28 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2022 
Kl. 15:35-15:40 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2021/574 

 

29 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och dess utskott 2022 
Kl. 15:40-15:45 
 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 
2021/568 

 

30 Begäran om entledigande som ledamot i 
allmänna utskottet - Johan Jönsson (M) 
Kl. 15:45-15:50 
 

 KS 
2021/88 
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31 Begäran om entledigande som ersättare i 
allmänna utskottet – Wouter Fortgens (M) 
Kl. 15:45-15:50 
 
 

 KS 
2021/88 

 

32 Fyllnadsval av ledamot i allmänna utskottet 
Kl. 15:50-15:55 
 

 KS 
2021/89 

 

33 Fyllnadsval av ersättare i allmänna utskottet 
Kl. 15:50-15:55 
 

 KS 
2021/89 

 

34 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 2021 
Kl. 15:55-16:05 
 

 KS 
2021/87 

 

35 Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Kl. 16:05-16:15 
 

 KS 
2021/81 

 

36 Återkoppling gällande delegationsbeslut 
Kl. 16:15-16:25 
 
 

 KS 
2021/81 

 

37 Redovisning av ordförandebeslut 
Kl.16:25-16:30 
 
 

 KS 
2021/66 

 

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

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 

Kl. 16:30-16:50 
 

 KS 
2021/91 

 

39 Information från kommundirektör  
Kl. 16:50-17:00 
 

 KS 
2021/90 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-01

  
 
 
 
 
§ 62 Dnr: KS 2020/834 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 3 Trygghet och trivsel 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att utskottet får en återkoppling på mötet i december 
hur implementeringen av de nya rutinerna för kränkningsärenden går samt hur det säkerställs 
att nya medarbetare får utbildning kring hantering av kränkande behandling.  

 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att utskottet får en statusrapport avseende åtgärderna 
på tema 3 Trygghet och trivsel i samband med de, enligt årsplaneringen, inplanerade 
verksamhetsinformationerna. 
 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsund följer ett årshjul med tre 
övergripande teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel. Denna 
rapportering gäller tema 3 Trygghet och trivsel. Detta är den första rapporten där samtliga av 
sektor utbildnings verksamheter är representerade.  
 
Tema Trygghet och trivsel har sin utgångspunkt i lagkrav och styrdokument. Skollagen 
reglerar att utbildning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero. Verksamhet förskola och fritidshem ska utformas på ett 
sådant sätt att barn och elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt god miljö. Enligt 
Skollagen ska huvudmannen säkerställa ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande 
behandling. Diskrimineringslagen reglerar aktiva åtgärder mot diskriminering. Med 
utgångspunkt i båda lagtexterna ska en plan mot kränkande behandling och diskriminering 
upprättas och diarieföras för varje år och enhet inom skolverksamheterna. Vidare reglerar 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-01

skollagen att elevhälsan ska bedrivas förebyggande och hälsofrämjande.  Samtliga skolformer 
har läromål i sina läroplaner kopplade till normer och värden. Arbetsmarknadsenheten och 
Kultur och fritid ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering och kränkande 
särbehandling utifrån diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.  
 
Med utgångspunkt i både kvalitativt och kvantitativt underlag sker en analys på enhetsnivå, 
verksamhetsnivå och huvudmannanivå. Rapporteringen syftar till att säkerställa ett 
systematiskt kvalitetsarbete som med utgångspunkt i verksamheternas behov och utmaningar 
leder till ökad måluppfyllelse.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21  
Bilaga 2021-06-21 Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 3 Trygghet och 
trivsel 2021  
Bilaga 2021-06-21 Information till huvudman gällande anmälningar om kränkande 
behandling under vårterminen 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår att sektorn inom sex månader ska ge välfärdsutskottet en 
statusrapport avseende åtgärderna på tema 3 (trygghet och trivsel). 
 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att utskottet får en återkoppling på mötet i december 
hur implementeringen av de nya rutinerna för kränkningsärenden går samt hur det säkerställs 
att nya medarbetare får utbildning kring hantering av kränkande behandling.  
 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att välfärdsutskottet får en statusrapport avseende 
åtgärderna på tema 3 Trygghet och trivsel i samband med de, enligt årsplaneringen, 
inplanerade verksamhetsinformationerna. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att välfärdsutskottet beslutat i 
enlighet med Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Beslut skickas till 
Henning.settererg@stenungsund.se 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/834
2021-06-17

 
Rebecka Hellman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete för utbildningsverksamheterna på 
huvudmannanivå tema 3 Trygghet och trivsel 2021 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet 
med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet för sektor utbildning i Stenungsund följer ett årshjul med tre 
övergripande teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel. Denna 
rapportering gäller tema 3 Trygghet och trivsel. Detta är den första rapporten där samtliga av 
Sektor utbildnings verksamheter är representerade.  
 
Tema Trygghet och trivsel har sin utgångspunkt i lagkrav och styrdokument. Skollagen 
reglerar att utbildning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero. Verksamhet förskola och fritidshem ska utformas på ett 
sådant sätt att barn och elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt god miljö. Enligt 
Skollagen ska huvudmannen säkerställa ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande 
behandling. Diskrimineringslagen reglerar aktiva åtgärder mot diskriminering. Med 
utgångspunkt i båda lagtexterna ska en plan mot kränkande behandling och diskriminering 
upprättas och diarieföras för varje år och enhet inom skolverksamheterna. Vidare reglerar 
skollagen att elevhälsan ska bedrivas förebyggande och hälsofrämjande.  Samtliga skolformer 
har läromål i sina läroplaner kopplade till normer och värden. Arbetsmarknadsenheten och 
Kultur och fritid ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering och kränkande 
särbehandling utifrån diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.  
 
Med utgångspunkt i både kvalitativt och kvantitativt underlag sker en analys på enhetsnivå, 
verksamhetsnivå och huvudmannanivå. Rapporteringen syftar till att säkerställa ett 
systematiskt kvalitetsarbete som med utgångspunkt i verksamheternas behov och utmaningar 
leder till ökad måluppfyllelse.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/834
2021-06-17

 

Beskrivning av ärendet 
I årets rapport för tema Trygghet och trivsel inkluderas en uppföljning av tidigare genomförda 
åtgärder, en beskrivning av nuläge och identifierade utmaningar, samt planerade åtgärder för 
samtliga av sektorns verksamheter.  
 
Några exempel på planerade åtgärder i rapporten inkluderar för förskolan bland annat en plan 
för kompetenshöjande insatser tillsammans med Socialtjänsten och Centrala barn- och 
elevhälsan. Grundskolan arbetar vidare med att bygga upp en systematisk och välfungerande 
organisation kring hantering av kränkningsärenden på samtliga enheter. För gymnasieskolan 
har samarbetet inom Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan stärkts och 
gymnasieskolan planerar fortsätta utvecklingen av det samarbetet. Kompetens och utveckling 
har tagit fram enhetsspecifika åtgärder för Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten 
(AME).  Vuxenutbildningen har nu en enkät som går ut till samtliga elever och som 
verksamheten arbetar vidare med för bättre tillgång till relevant underlag och mer 
underbyggda analyser i framtida kvalitetsarbete. AME planerar tydliggöra deltagarens 
individuella process genom framtagning av processbeskrivningar som ett komplement till de 
individuella arbetsmarknadsplanerna. Kultur och fritid ser över systematiken för uppföljning 
av underhållsplaner för hamn och badplatser.  
 
Utöver verksamhetsspecifika åtgärder, har efter kvalitetsdialog i sektorledningen, även 
sektorsövergripande åtgärder tagits fram.   
 
2021 års uppföljning på tema 3: Trygghet och trivsel presenteras i bilaga 2021-06-21 Sektorns 
samlade uppföljning till huvudman på tema 3 Trygghet och trivsel 2021.  För tema Trygghet 
och trivsel presenteras även skolverksamheternas samtliga anmälda kränkningsärenden under 
vårterminen 2021 i bilaga 2021-06-21 Information till huvudman gällande anmälningar om 
kränkande behandling under vårterminen 2021. Sektorns samtliga kränkningsärenden 
rapporteras efter varje genomförd termin till Välfärdsutskottet. Rapporteringen över 
vårterminens kränkningsärenden sammanfaller med rapporten på tema Trygghet och trivsel.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Vidtagna åtgärder, utifrån vad som framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet, väntas på 
aggregerad nivå få positiva effekter på barns kunskaper och utveckling, samt bidra till alla 
barns rätt till likvärdig utbildning. Detta genom att förvaltningen via kvalitetsdialoger och 
djupare analyser får fördjupad kunskap om den egna verksamheten och dess kvalitet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/834
2021-06-17

Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om god utbildning och mål 5 om jämställdhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21  
Bilaga 2021-06-21 Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 3 Trygghet och 
trivsel 2021  
Bilaga 2021-06-21 Information till huvudman gällande anmälningar om kränkande 
behandling under vårterminen 2021 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Rebecka.hellman@stenungsund.se 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
 

12

mailto:Rebecka.hellman@stenungsund.se
mailto:Agneta.dejenfelt@stenungsund.se


 

1 

Bilaga Dnr KS 2020/834
2021-06-21

 
Rebecka Hellman 
 
 
Sektorns samlade uppföljning till huvudman på tema 3 Trygghet 
och trivsel 2021 
 
Skollagen reglerar att utbildning ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Verksamhet förskola och fritidshem ska 
utformas på ett sådant sätt att barn och elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt god 
miljö. 
 
Skollagen slår fast att huvudmannen ska säkerställa att ett målinriktat arbete för att förebygga 
kränkande behandling sker. Diskrimineringslagen reglerar aktiva åtgärder mot diskriminering. 
Med utgångspunkt i båda lagtexterna ska en plan mot kränkande behandling och 
diskriminering upprättas och diarieföras för varje år och enhet inom skolverksamheterna.  

Vidare reglerar skollagen att elevhälsan ska bedrivas förebyggande och hälsofrämjande.  
Samtliga skolformer har läromål i sina läroplaner kopplade till normer och värden.  

Arbetsmarknadsenheten och Kultur och fritid ska bedriva ett aktivt arbete för att förebygga 
alla typer av diskriminering och kränkande särbehandling utifrån diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen.  

Följande rapportering av verksamheternas arbete på temat Trygghet och trivsel grundar sig i 
nämnda lagkrav och läroplansmål och syftar till att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete 
som med utgångspunkt i verksamheternas behov och utmaningar leder till ökad 
måluppfyllelse.  

Med utgångspunkt i både kvalitativt och kvantitativt underlag sker en analys på enhetsnivå, 
verksamhetsnivå och huvudmannanivå.  

Huvudmans kvantitativa underlag består i årets rapport i huvudsak av Göteborgsregionens 
(GR) regiongemensamma vårdnadshavarenkät för förskolan (Vårdnadshavarenkäten), 
Göteborgsregionens regionsgemensamma elevenkät för årskurs två (GR-enkäten) och 
Skolinspektionens elevenkät för årskurserna fem och nio i grundskolan och årskurs två på 
gymnasiet.  
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Bilaga Dnr KS 2020/834
2021-06-21

Förskolan  
Uppföljning av tidigare åtgärder  
    Utmaningar och åtgärder 2020 
Arbetet med planerna 
mot kränkande 
behandling och 
diskriminering har 
fortgått och 
gemensamma 
utmaningar har 
identifierats (se 
nästkommande rubrik). 
Även arbetet i lärgrupper 
har fortgått. Bland annat 
med fokus på 
normkritiskt 
förhållningssätt.  
 
Att förskolan har förhållandevis få orosanmälningar sett till Socialtjänstens syn på behoven i 
kommunen identifierades som en utmaning i förra årets rapport och behovet av ett bättre 
samarbete med Socialtjänsten lyftes. Socialtjänsten har bjudits in till ledningsgruppen under 
det gångna året för att diskutera orosanmälningar och framtida kompetensutvecklingsinsatser.   
 
I förra årets rapport identifierades utmaningar med den dåvarande modulen för 
kränkningsärenden och en sektorsövergripande genomlysning av modulen tog vid. För 
förskolan gällde det framförallt att kunna bedöma huruvida ärenden, efter genomförd 
utredning, bör klassas som kränkande behandling eller ej. Den nya modulen i Skalman tillåter 
en sådan bedömning. Även sektorsövergripande rutiner för anmälningar av kränkande 
behandling och diskriminering har tagits fram.  
  
Underlag 
Underlaget för årets rapport på tema Trygghet och trivsel innefattar kvalitetsdialoger på 
enhets- och verksamhetsnivå, underlag från genomförda Barnråd,1 GR:s vårdnadshavarenkät 
och en sammanställning över anmälningar i kommunens ärendesystem för kränkningar 
(Skalman) som Centrala barn- och elevhälsan presenterat för ledningsgruppen.  

Utöver dessa underlag tillkommer informella och formella besök/observationer i den 
vardagliga undervisningen på förskolorna, styrdokument och aktuell forskning som varit en 
del av kvalitetsdialogerna. Exempelvis är barnkonventionen central i förskolans analyser på 
tema Trygghet och trivsel.   

 
1 Ett möte med en mindre grupp barn där specifika frågor diskuteras utifrån det systematiska kvalitetsarbetets 
temaområde. 

Utmaningar Åtgärder 
 Genomarbetade och 

välförankrade planer mot 
kränkande behandling och 
diskriminering 

 
 Systematiserat arbete med 

normer och värdegrund  
 

 Orosanmälningar 
socialtjänsten  

 Kränkande behandling barn 
emellan 

 Samverkan enheterna emellan 
med fokus på kollegialt lärande 
vid framtagning av planer mot 
kränkande behandling och 
diskriminering  

 Utvecklande och bibehållande 
av normkritiskt förhållningsätt 
via lärgrupper 

 Kompetenshöjande insatser 
tillsammans med socialtjänsten  

 Framtagning av tydliga riktlinjer 
och rutiner för anmälningar av 
kränkande behandling och 
diskriminering 
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Nuläge och identifierade utmaningar 
Göteborgsregionens regiongemensamma vårdnadshavarenkät 2021  

 

Svarsfrekvens: 60%  

Vårdnadshavarenkätens index Normer och värden är ett sammanslaget index där det högsta 
möjliga värdet är fem.2 Just frågor kopplade till trygghet och trivsel är de frågor som generellt 
sett skattas högst i GRs vårdnadshavarenkät. Stenungsunds index ligger i paritet med GR och 
inga stora förändringar kan ses sedan förra årets enkät. Jämförelsen med index längre bakåt i 
tiden är tyvärr inte möjliga då enkäten reviderades år 2020.  
 

Indexet för Normer och värden varierar mellan 4,14 och 4,58 för de kommunala förskolorna. 
Svarsfrekvensen, som ger en bra bild på övergripande nivå, innebär emellertid att skillnader 
kan vara mer slumpartade när de bryts ner på enhetsnivå där färre svar kan påverka resultatet i 
högre utsträckning. Skillnaderna mellan enheterna har dock minskat i årets enkät när 
svarsfrekvensen generellt sett höjts (från 53% till 60%). Ingen kommunal förskola ligger 
under 4 vilket var fallet i förra årets enkät där någon förskola låg på 3,9.  

Den enskilda fråga med högst värde i indexet Normer och värden är Mitt barn trivs på 
förskolan med 4,41. Lägst värde har frågan Mitt barn ges möjligheter att bearbeta konflikter, 
reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra på 4,17. Det är även denna fråga 
där flest vårdnadshavare uppger Vet ej (22%). Ytterligare en fråga där en relativt hög andel 
vårdnadshavare svarar Vet ej är Barnen ges möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning (19%). Detta följer mönstret från förra årets 
rapport och GR i stort. Likt förra årets rapport kan tänkbara orsaker vara att informationen om 
utbildningen till vårdnadshavare inte är tillräckligt riktad, eller ett förhållningssätt hos 

 
2 Frågor som ingår i indexet för normer och värden är: Mitt barn trivs på förskolan, Mitt barn känner sig tryggt 
på förskolan, Mitt barn känner den personal som möter dem på förskolan, Personalen bemöter mitt barn på ett 
sätt som passar barnet, Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, Mitt barn ges möjlighet att bearbeta 
konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, Barnen ges lika möjligheter att 
utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 
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personalen där en tydlighet i de här frågorna inte förmedlas utåt och tolkas/förstås av 
vårdnadshavare. 

I förra årets rapport fanns tendenser på att vårdnadshavare till pojkar skattade vissa frågor i 
indexet för Normer och värden lägre än vårdnadshavare till flickor. I och med den låga 
svarsfrekvensen tolkades det resultatet med försiktighet, men samma mönster återkommer i 
årets rapport. I en mätning av andelen vårdnadshavare som uppger en fyra eller femma på de 
olika frågorna i indexet, framkommer att vårdnadshavare till pojkar har någon eller några 
procentenheter lägre andel fyror och femmor än vårdnadshavare till flickor på de flesta 
frågorna. Störst skillnad är det för frågorna Mitt barn trivs på förskolan (97% av 
vårdnadshavarna till flickor jämfört med 93% av vårdnadshavarna till pojkar) och Barnen ges 
lika möjligheter oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning 
(79% av vårdnadshavarna till flickor jämfört med 75% av vårdnadshavarna till pojkar). 
Samtidigt är det fortsatt relativt låg svarsfrekvens och små skillnader sett till antal personer, 
vilket gör det svårt att avgöra om detta är slumpmässigt eller ej. Endast 15 personer uppger att 
de inte instämmer, alternativt inte instämmer alls, på påståendet Barnen ges lika möjligheter 
oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. De flesta som inte är 
tydligt positiva uppger som nämnts svarsalternativet Vet ej.      

I kvalitetsdialogen på verksamhetsnivå lyfts organisationen av förskolan och en god 
kompetensförsörjning som två viktiga faktorer för barnens trygghet. Att barnen vet hur det 
fungerar på förskolan och att det finns en tydlig struktur, men också att de känner personalen 
väl, bidrar till trygga barn enligt verksamheten. Här har pandemin inneburit en utmaning för 
förskolan i och med en ökad sjukfrånvaro hos personalen och en högre grad av vikarier inom 
verksamheten. I organisationen av förskolan inkluderas även barngruppernas sammansättning 
utifrån personligheter och behov, samt barngruppernas storlek. Mindre barngrupper ger 
personalen mer tid för varje individuellt barn, 
vilket också skapar större trygghet.  

Barns delaktighet och inflytande följs upp i tema 
Lärandeprocesser, men är också av vikt för att 
säkerställa trygghet och trivsel. I kvalitetsdialogen 
framkommer att flera förskolor antingen arbetar 
med, eller planerar starta upp, så kallade Barnråd. 
Barnråden utgår från det systematiska 
kvalitetsarbetets olika teman och barnen får själva 
uttrycka vad de tycker bidrar till att de känner sig 
trygga, respektive otrygga, på förskolan.  

I kvalitetsdialogen lyftes även lekresponsiv 
undervisning som ett sätt att skapa delaktighet. Lekresponsiv undervisning kan ses som ett 
didaktiskt verktyg för att inte utesluta leken i undervisningen, utan istället vara responsiv 
genom lek. Genom att pedagogen är en naturlig del i leken och bidrar till att utveckla den kan 
nya ramar för leken sättas och undervisning inkluderas. Samtidigt är det en möjlighet att göra 

”Jag vill inte vara ensam.” 

Barn, 4 år 

” Om man petar mig med en 
gran i ögat.” 

Barn, 4 år
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alla barn delaktiga och trygga i leken, även de som ibland står utanför. På så sätt kan det 
enskilda barnets stärkas utifrån sitt behov.  

Precis som i tema Lärandeprocesser framkom behovet av att starkare knyta det systematiska 
kvalitetsarbetet till specifika läroplansmål för att bättre kunna utvärdera och följa upp arbetet. 
För tema Trygghet och trivsel gäller detta framförallt kapitel 2.1 Normer och värden i 
läroplanen (Lpfö18). Exempelvis; Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.  

 
Den nya modulen i Skalman möjliggör att utredaren efter genomförd utredning bedömer att 
ärendet inte innefattade kränkande behandling. Så har också skett i några ärenden som 
genomlysts av Centrala barn- och elevhälsan. I dessa fall har ärendet blivit en möjlighet att 
ändå dokumentera planerade åtgärder, vilka kan vara relevanta även om händelsen inte är att 
klassa som en kränkning. Exempel på åtgärder innefattar att stötta enskilda barn i hur de kan 
initiera lek. Verksamheten ställer sig emellertid fortsatt frågande till om det överhuvudtaget 
bör anmälas några ärenden som gäller kränkningar barn emellan i Skalman. För att definieras 
som kränkande behandling enligt skollagen krävs att handlingen kränker barnets värdighet 
och att barnet anser sig ha blivit kränkt.3 Proposition 2005/06:38 slår även fast att för att 
klassas som kränkande behandling behöver kränkningarna vara märkbara och tydliga. Vidare 
”måste det i dessa fall stå klart för den som utsätter någon för sådan kränkande behandling 
att han eller hon kränker personen i fråga”.4 Verksamheten menar att barn i förskoleåldern 
inte har den kognitiva förmåga som krävs för att förstå att deras handlingar kränker andra och 
handlingen är därmed inte en medveten handling för att kränka och bör därför inte klassas 
som kränkande behandling i lagens mening.  
 
Den nya modulen fungerar således bättre än den förra, men eventuellt skulle dokumentation 
över händelser kunna ske på annat sätt i framtiden. Genom andra dokumentationskanaler 
skulle händelser kunna följas upp som en del av det systematiska kvalitetsarbetet utan att en 
anmälan behöver göras i Skalman.  

I genomlysning av planerna mot kränkande behandling och diskriminering framkom det att 
det i vissa fall läggs lite mindre fokus på aktiva åtgärder för att förebygga att personal 
kränker, eller att verksamhet diskriminerar, barn. I dessa fall läggs mer fokus på 
trygghetsrutiner kopplade till den dagliga verksamheten.  

Utifrån genomförda möten med Socialtjänsten i ledningsgruppen har en plan för 
kompetenshöjande åtgärder tillsammans med Socialtjänsten och Centrala barn- och elevhälsan 
tagits fram. Denna kommer att påbörjas under höstterminen 2021. Vidare noterar 
verksamheten att Barnens bästa möte (BBM) är ett bra arbetssätt för att arbeta förebyggande 
och främja trygghet hos barn inom förskolan.5 Framförallt ger BBM möjligheter till att 

 
3 6 kapitlet 3§ och 10§ Skollagen 
4 Prop. 2005/06:38 s.137 
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utveckla det främjande och förebyggande arbetet genom det kollegiala lärandet där barnets 
bästa sätts i fokus.  

 
Planerade åtgärder 
Kompetensförsörjningsbehovet, barngruppernas storlek och behovet av att koppla det 
systematiska 
kvalitetsarbetet mer 
tydligt mot specifika 
läroplansmål har lyfts 
som utmaningar i 
tidigare rapporter på 
tema Mål och resultat 
och tema 
Lärandeprocesser. Flera 
utmaningar påverkar 
flera teman på olika 
sätt, men då åtgärder 
för dessa utmaningar 
redan lyfts i tidigare 
rapporter lyfts de inte 
som åtgärder under 
detta tema.  

Varför många 
vårdnadshavare uppger 
Vet ej på specifika 
frågor för indexet 
Normer och värden i 
GR:s 
vårdnadshavarenkät behöver undersökas vidare. Detsamma gäller varför vårdnadshavare till 
pojkar är något mindre benägna att skatta en fyra eller femma på vissa frågor, även om 
svarsfrekvensen och det låga antalet vårdnadshavare medför att dessa resultat bör tolkas med 
försiktighet.  

Som nämnts kan tänkbara orsaker vara att informationen om utbildningen till vårdnadshavare 
inte är tillräckligt riktad, eller ett förhållningssätt hos personalen där en tydlighet i de här 
frågorna inte förmedlas utåt och tolkas/förstås av vårdnadshavare. Arbetet med lärgrupper 
med fokus på normkritiskt förhållningssätt har fortsatt, men GR:s vårdnadshavarenkät antyder 
att det finns vårdnadshavare som inte uppfattar detta arbete.  En möjlighet att undersöka detta 

 
5 Barnets bästa möte är ett lokalt initierat pilotprojekt som initialt startade på två förskolor. Projektet är ett 
samarbete med Centrala barn- och elevhälsan där fokus läggs på ett salutogent förebyggande arbete med 
barnets bästa i fokus.  
 

Utmaningar Åtgärder 
 Vet ej svar i GR:s 

vårdnadshavarenkät och 
något lägre uppgivna siffror av 
vårdnadshavare till pojkar 

 Barns delaktighet och 
trygghet i leken 

 Händelser barn emellan som 
inte klassas som kränkande 
behandling 

 I vissa fall mindre fokus på 
aktiva åtgärder riktade mot 
personal och verksamhet i 
planerna mot kränkande 
behandling och diskriminering  

 Orosanmälningar 
socialtjänsten  

 Undersöka orsaker bakom höga 
Vet ej svar och lägre uppgivna 
siffror av vårdnadshavare till 
pojkar i GR:s 
vårdnadshavarenkät  

 Kompetenshöjande insatser i 
lekresponsiv undervisning  

 Se över möjligheten till 
dokumentation och uppföljning 
av händelser barn emellan som 
inte innefattar en 
kränkningsanmälan i Skalman  

 Fortsatt samverkan enheterna 
emellan rörande framtagning av 
planer mot kränkande 
behandling och diskriminering 

 Kompetenshöjande insatser av 
Socialtjänsten och Centrala 
barn- och elevhälsan, samt 
framtagning av 
verksamhetsövergripande rutin 
för anmälningar till 
Socialtjänsten 

 Fortsatt utveckling av BBM  
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vidare är i dialog med vårdnadshavare, antingen på föräldramöten, i forum för samråd eller i 
utvecklingssamtalen.   

Kompetenshöjande insatser med fokus på lekresponsiv undervisning planeras för att öka barns 
delaktighet och trygghet. Lekresponsiv undervisning kan ses som en förskoledidaktisk teori 
med leken i fokus och kan således även användas för att höja måluppfyllelsen för flera 
läroplansmål. De kompetenshöjande insatserna kommer att organiseras inom ett nätverk 
genom Göteborgs universitet och fokusera på kollaborativa forum.  

Möjligheten att efter utredning bedöma att anmälningar i Skalman inte är kränkande 
behandling har varit en positiv utveckling sedan införandet av den nya modulen. Samtidigt 
finns det fortsatt kritik till huruvida anmälningar gällande kränkande behandling barn emellan 
är nödvändigt i fall där det redan innan genomförd utredning är tydligt att ärendet inte 
kommer att bedömas som kränkande behandling. Förskolan planerar att se över om andra 
möjligheter till dokumentation kan ersätta anmälningar i Skalman för att skapa möjligheter till 
uppföljning av händelser för att utveckla verksamheten. En möjlighet är att omvärldsbevaka 
och se hur andra kommuner hanterar sina ärenden i förskolan.  

För att inte missa personal- och verksamhetsperspektiven i planerna mot kränkande 
behandling och diskriminering arbetar enheterna vidare med planerna i samverkan genom 
kollegialt lärande.  

Arbetet med att stärka samarbetet med Socialtjänsten, som påbörjades i förra årets tema 
Trygghet och trivsel, har mynnat ut i kompetensutvecklingsinsatser som kommer att påbörjas 
under hösten 2021. Vidare planeras framtagning av en verksamhetsövergripande rutin för 
orosanmälningar till Socialtjänsten.   

Som nämnts ser verksamheten BBM som ett lyckat koncept i arbetet med att stärka barns 
trygghet och trivsel. Därför fortsätter verksamheten att utveckla arbetet med BBM och koppla 
på fler förskolor. I dagsläget ingår 4 förskolor i BBM och ytterligare 2-3 förskolor kommer att 
kopplas på under hösten 2021. 
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Grundskolan 
Uppföljning av tidigare åtgärder  
    Utmaningar och åtgärder 2020 
I förra årets rapport på 
tema Trygghet och trivsel 
genomfördes en 
dokumentanalys av 
samtliga planer för aktiva 
åtgärder mot kränkande 
behandling och 
diskriminering. I den 
visades brister i samtliga 
skolors planer utifrån 
gällande lagstiftning och 
behovet av en 
verksamhetsövergripande 
mall identifierades. 
Verksamhetens nya mall 
har använts av alla 
grundskolor vid framtagande av nya planer.  

För att stärka förståelsen för lagstiftningen kopplad till planerna för aktiva åtgärder mot 
kränkande behandling och diskriminering, samt anmälningar av kränkningar, har 
kompetensutvecklingsinsatser genomförts på varje grundskola. Erfarenhetsutbyte och 
spridning har skett mellan rektorer i ledningsgruppen och som en del av de 
verksamhetsövergripande kvalitetsdialogerna.   

En översyn av modulen för anmälan och utredning av kränkningsärenden (Skalman) har 
genomförts på sektornivå för att säkerställa att modulen överensstämmer med gällande 
lagstiftning och grundskolans behov. Ny modul lanserades i september 2020.   

Grundskolan har arbetat vidare med kvalitativa analyser utifrån resultaten i förra årets GR-
enkät där skillnader mellan enheterna i fråga om studiero framkom. Ett särskilt fokus har lagts 
på att undersöka vilken innebörd eleverna lägger i begreppet studiero och att ta fram 
enhetsspecifika åtgärder utifrån behov.  
 

Underlag 
Underlag till grund för årets rapport på tema Trygghet och trivsel innefattar en uppföljande 
dokumentanalys av samtliga grundskolans planer för aktiva åtgärder mot kränkande 
behandling och diskriminering likt den som genomfördes inför förra årets rapport, en 
uppföljning av den nya modulen i Skalman, en kartläggning av anmälda kränkningar 
genomförd av grundskolans kuratorer och sammanställd av Centrala barn- och elevhälsan, 
rektorernas egna uppföljningar av aktiva åtgärder och kartläggningar på varje skola, 

Utmaningar Åtgärder 
 Studiero 
 Genomarbetade och 

välförankrade planer mot 
kränkande behandling och 
diskriminering utifrån 
gällande lagstiftning  

 Arbetet med aktiva åtgärder 
mot diskriminering och 
kränkande behandling 

 Skalman 

 Vidare analys av GR:s elevenkät 
och riktade insatser utifrån 
identifierade behov 

 Verksamhetsövergripande mall 
för planer mot kränkande 
behandling och diskriminering 

 Kompetensutveckling för att 
skapa en gemensam förståelse 
för lagstiftningen på varje 
enhet, med utgångspunkt i varje 
enhets behov. Samt 
erfarenhetsutbyte och spridning 
mellan skolor  

 Översyn av Skalman utifrån 
grundskolans behov och 
gällande lagstiftning 
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rektorernas uppföljning av studiero på varje enhet, samt Skolinspektionens elevenkät för 
årskurs fem och nio och GR-enkäten för årskurs två.  

 
Nuläge och identifierade utmaningar 

I kvalitetsdialogerna uppger rektorerna att den framtagna verksamhetsövergripande mallen för 
planer för aktiva åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering har varit hjälpsam. 
Detta bekräftas i genomförda dokumentanalyser av samtliga planer. Dessa visar att det mesta 
som ska finnas med också finns med i årets planer. Inte minst är aktiva åtgärder för att 
motverka att personal eller verksamhet kränker eller diskriminerar elever nu införlivade i 
planerna, vilket helt eller till stor del saknats i tidigare planer. I de fall där vissa delar fortsatt 
saknas kan rektor uppvisa en plan för att få med dessa i nästa läsårs plan. Det finns inte heller 
med felaktigheter på samma sätt som tidigare år, vilket främst hänger ihop med framtagna 
sektorsövergripande rutiner för anmälningar av kränkningar, som en del av den gemensamma 
mallen för planen.    

I genomlysningen av anmälningar i nya Skalmanmodulen framkommer det att ärenden fortsatt 
fastnar, även om det sker i mindre utsträckning än tidigare. Framförallt handlar det om 
administrativa missar på grund av att nya moment tillkommit i den nya modulen som inte 
hunnit arbetas in. Exempelvis kan ett ärende fastna om utredaren missar att fylla i att 
utredningen är genomförd, alternativt om rektor missar att avsluta ärendet efter genomförda 
åtgärder. Rektorerna lyfter i kvalitetsdialogerna att organisationen och ansvarsfördelningen 
kring kränkningsärendena är viktig för att säkerställa att utredningar påbörjas och avslutas 
skyndsamt och med kvalitet. Många enheter uppger att de arbetar med hur de bäst kan 
organisera personal och rutiner för dessa ärenden. Samtidigt uppger flera rektorer att den nya 
modulen är tydligare och enklare att hantera, även om de behöver fortsätta arbetet med 
implementeringen av modulen.  

I kuratorernas analyser av anmälda kränkningsärenden i Skalman framkommer det att antalet 
anmälningar skiljer sig åt mellan enheterna och att det på vissa enheter finns en fortsatt 
otrygghet över vad som vad som är en kränkning och vad som bör anmälas. Vidare 
konstateras att implementeringen av den nya modulen har skett i olika takt på de olika 
enheterna och att den är genomförd i olika utsträckning. Analysen visar att de kränkningar 
som anmäls är främst verbala eller fysiska kränkningar och kuratorerna ställer sig frågande till 
hur andra former av kränkande behandling kan upptäckas och utredas.  

Att mentor alltid läggs med som ansvarig i utredningen och att det finns en nära samverkan 
mellan skola och vårdnadshavare i kränkningsärenden framhåller kuratorerna som styrkor i 
arbetet. Samtidigt uppger rektorerna att frågor om kränkande behandling och hur skolan 
arbetatar med detta ofta lyfts av vårdnadshavare i kommunikation med skolan. Här ser 
verksamheten ett behov av att förtydliga skolans uppdrag och arbete mot kränkande 
behandling i kommunikation med vårdnadshavare.  
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Den nya modulen visar sig också vara ett fungerade verktyg för dokumentation och 
uppföljning av kränkningsärenden. Något som var bristfälligt i den tidigare modulen. En 
identifierad utmaning i granskningen av ärenden i Skalman är dock att kvaliteten på 
dokumentationen varierar och att åtgärder inte alltid dokumenteras på ett tydligt sätt som är 
lätt att följa upp. Kuratorernas slutsats är att dokumentationen ofta är personbunden och att 
personal med engagemang i dessa frågor dokumenterar i högre utsträckning.  

Slutligen instämmer kuratorerna i det som rektorerna lyfter i dialogerna, att en tydlig ledning 
och organisation krävs för att arbetet ska fungera. Vilken roll skolkurator har i detta arbete 
skiljer sig mellan enheterna. Mindre skolor där skolkurator är på plats få dagar i veckan kan 
ha svårare att hitta en struktur för arbetet där skolkurator är delaktig.  

Rektorernas egna uppföljningar av aktiva åtgärder i tidigare planer för aktiva åtgärder mot 
kränkande behandling och diskriminering, samt nya genomförda kartläggningar inför 
framtagandet av nya planer, visar på enhetsspecifika behov och olika sätt att arbeta. 
Rektorerna använder sig av en mängd underlag och genomför flertalet analyser i sina 
kartläggningar. Dessutom finns en övervikt av kvantitativa analyser. Här finns en risk för att 
analyserna blir för grunda och att de inte kan användas som grund för att planera aktiva 
åtgärder utifrån. Omfattningen av underlag behöver minskas och kvalitativa analyser behöver 
utvecklas och fördjupas. 
 
I dokumentanalysen av planerna för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling gjordes en kartläggning över vilka aktiva åtgärder som planerades på skolorna 
inför läsåret 20/21. Aktiva åtgärder på skolorna innefattar bland annat att utveckla underlag 
och analyser i kartläggningar. De består också av att organisera situationer i skolbyggnaden 
och i klassrummet, samt organiserade aktiviteter under lektioner och under raster. Åtgärderna 
kan handla om att öka vuxennärvaron i korridorer, under raster och under eller i samband med 
idrottslektioner. De består också av värdegrundsarbete, att skapa samsyn mellan lärare och att 
skapa regler i olika aktiviteter. På vissa skolor har olika grupper eller team skapats, såsom 
Trygghetsteam, som arbetar med dessa frågor. Aktiviteter under temadagar samt specifika 
metoder såsom MVP (Mentorer i våldsprevention), TMR (Träning för medveten närvaro och 
resiliens), medling och trygghetsvandringar var också planerade. Adekvata uppföljningar av 
dessa aktiva åtgärder behöver genomföras framöver. I kvalitetsdialogerna lyfter flera rektorer 
vikten av att involvera eleverna och menar att åtgärderna får mer genomslag om eleverna 
själva varit med och tagit fram dem.    

Exempel på aktiva åtgärder för att förhindra att personal kränker eller verksamhet 
diskriminerar elever, som nu är en del av samtliga grundskolors planer för aktiva åtgärder mot 
kränkande behandling och diskriminering, omfattar utöver att utveckla underlag och analyser 
inför kartläggningar av detta bland annat kompetensutvecklingsinsatser och 
värdegrundsarbete med personal.  

Rektorernas arbete med att kvalitativt följa upp de varierade och ibland låga resultaten för 
studiero i GR-enkäten har sett lite olika ut mellan enheterna. Vissa har genomfört 
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fokusgrupper med elever och någon skola uppger att de efter varje genomförd lektion under 
en tidsperiod har låtit eleverna uppge huruvida de upplevt studiero eller ej. De elever som 
uppgett att de inte haft studiero har sedan fått frågan från undervisande lärare vad det var som 
gjorde att hen inte upplevde studiero på lektionen. Enhetens kartläggning visar att elever kan 
reagera på små saker, eller saker som hände innan lektionen. Något exempel som lyftes var att 
det kört mopeder på gatan utanför, eller att eleven upplevt något tråkigt på rasten innan som 
påverkat elevens möjlighet att koncentrera sig. Många rektorer lyfter i kvalitetsdialogerna att 
resultaten av enkätundersökningar inte givet överensstämmer med lärares och rektorers och 
till och med elevers uppfattning av studiero i praktiken. Studiero är också ett komplext 
begrepp som hänger ihop med så mycket mer än huruvida det är lugn och ro i klassrummet. 

Verksamheten menar att resultat från olika enkätundersökningar behöver problematiseras 
utifrån vilken mening eleverna lägger i begreppet studiero och hur frågorna i samband med 
detta är formulerade. Detta var en utgångspunkt inför kvalitetsdialogerna då rektorerna hade 
följt begreppet studiero i kvalitativa analyser på varje skola. Dessa analyser gav en annan bild 
över hur studieron upplevs av eleverna utifrån den innebörd de lade i begreppet, vilket inte 
vanligtvis är aspekter som tolkas in av mottagaren av enkätens resultat. Som exemplen ovan 
visar uppgav elever störningar i anslutning till en lektion och störningar som låg utanför 
skolbyggnaden. 

Även om resultaten från GR-enkäten har problematiserats redovisas de här nedan. 

 
Göteborgsregionens regiongemensamma enkät, årskurs två  

 
Svarsfrekvens: 83% 

För årskurs två är det små skillnader från år till år för de index som kopplas till tema Trygghet 
och trivsel i GR-enkäten. Det är också marginella skillnader mellan pojkar och flickor. Det 
som kan nämnas för årskursen som helhet är att en nedåtgående trend för indexet Trygghet (år 
2018 låg indexet på 91) har brutits.  
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Likt förra årets rapport är det skillnader mellan enheterna för indexet Studiero. Enheterna 
varierar mellan 42 och 65. Det är emellertid inte samma enheter som sticker ut som i förra 
årets rapport och enheter kan uppvisa stora skillnader mellan åren. Detta tyder på att det kan 
vara svårt att mäta och följa upp komplicerade begrepp som studiero i tidiga årskurser, 
alternativt att det är stora skillnader mellan olika klasser baserat på elevsammansättning från 
år till år.  

Att ställa frågor kopplade till skolans kvalitet till eleverna i årskurs två är ett politiskt beslut 
inom GR. Inga uppföljningar av årskurs två sker i Skolinspektionens elevenkät.  

Skolinspektionens elevenkät, årskurs fem  

 
Svarsfrekvens: 92%  

Samtliga index kopplade till tema Trygghet och trivsel har gått upp för årskurs fem sedan 
Skolinspektionens elevenkät 2019 och Stenungsund ligger något över genomsnittet i riket. 
Störts skillnad uppvisar indexet för Studiero. I Skolinspektionens elevenkät 2017 räknades 
inte frågorna ihop till ett index, men sett till de två frågor som ingår i indexet för årskurs fem 
(Jag har studiero på lektionerna och På lektionerna stör andra elever ordningen i 
klassrummet) har en uppgång skett även sedan 2017. 2020 genomfördes GR-enkäten istället 
och skillnader mellan de olika enheterna gick att utläsa för indexet Studiero med värden som 
varierade mellan 45 och 61. Även i Skolinspektionens elevenkät för 2021 är det skillnader 
mellan enheterna med värden varierande mellan 4,5 och 6,7. Likt årskurs två är det inte 
samma enheter som sticker ut i årets rapport och vissa enheter uppvisar stora skillnader 
mellan 2019 och 2021. För begreppet studiero är det således svårt att utläsa någon systematik 
i enkäterna kopplad till specifika enheter och deras arbete med studiero.    

Frågan med störts negativ påverkan på indexet Studiero är fortsatt På lektionerna stör andra 
elever ordningen i klassrummet (4,9), även om en ökning har skett sedan förra mätningen. 
Frågan Jag har studiero på lektionerna har ett värde på 6,7.  

Även i årskurs fem är det marginella, eller inga, skillnader mellan pojkar och flickor.  
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Svarsfrekvens: 76% 

Flera index kopplade till tema Trygghet och trivsel har gått upp sedan Skolinspektionens 
senaste mätning för årskurs nio. I årskurs nio är det inte några större skillnader mellan 
enheterna för indexet Studiero. Men till 
skillnad från tidigare årskurser 
framkommer vissa skillnader mellan 
pojkar och flickor, framförallt för indexet 
Trygghet.  

Bilden av att pojkar generellt sett uppger 
att de upplever sig något tryggare i skolan 
stärks av Myndigheten för ungdoms och 
civilsamhällesfrågors ungdomsenkät LUPP 2020 i årskurs åtta. Där uppger 32% av flickorna 
och 59% av pojkarna att de alltid känner sig trygga i skolan. Svarsfrekvensen för Lupp 2020 
låg på 67% i Stenungsund för årskurs åtta och motsvarar 247 elever.  

Även i årskurs nio är det frågan På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet 
(4,3) som har störst negativ påverkan på indexet för Studiero.  
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Planerade åtgärder 

I och med införandet av en ny modul i Skalman och nya rutiner för kränkningsärenden har 
kliv tagits mot en mer 
välfungerande 
organisation i dessa 
frågor. Samtidigt 
uppger både rektorer 
och kuratorer att olika 
enheter kommit olika 
långt i 
implementeringen och 
organiseringen av dessa 
ärenden, samt att viss 
osäkerhet fortsatt råder 
hos personal gällande 
vad som bör anmälas 
och inte. Därför 
kommer verksamheten 
att även fortsättningsvis 
genomföra 
kompetensutvecklings-
insatser utifrån de 
områden som 
framkommit i årets 
rapport som ett steg 
vidare i att utveckla 
arbetet med dessa 
frågor.  

Kuratorernas arbete med att identifiera utmaningar och framgångsfaktorer utifrån anmälda 
kränkningsärenden i Skalman har i årets rapport inte fokuserat på specifika åtgärder i enskilda 
fall utan mer på hur rutiner för anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av dess har 
fungerat.  Åtgärder i enskilda fall ser verksamheten som nästa steg i att analysera ärenden i 
Skalman för att utveckla verksamheten. Genom en fördjupad analys av åtgärder i enskilda fall 
kan framgångsfaktorer identifieras – när åtgärder visat sig fungera eller inte.  Kuratorernas 
insyn och kunskap i dessa frågor gör dem till kompetenta medledare i tema Trygghet och 
trivsel och verksamheten ser över hur det arbetet kan utvecklas ytterligare.   

Utifrån att kränkande behandling och hur skolan arbetar med detta i flera fall lyfts som en oro 
av vårdnadshavare har ett behov av att tydliggöra skolans uppdrag och arbete mot kränkande 
behandling för vårdnadshavare identifierats. Detta för att undvika missförstånd och 
svårigheter i kommunikationen. Här innefattas att tydliggöra skolans uppdrag och ansvar, 
samt hur skolan arbetar med dessa frågor.   

I kvalitetsdialogerna framkommer att rektorerna använder ett stort och varierat underlag i 
deras egna kartläggningar inför framtagning av planer för aktiva åtgärder mot kränkande 
behandling och diskriminering och även att planerade aktiva åtgärder skiljer sig åt mellan 
enheterna. Att använda alltför omfattande underlag riskerar att analyser inte genomförs 
grundligt och fördjupat, utan det blir ett flertal ytliga analyser.  Omfattningen av underlag 

Utmaningar Åtgärder 
 Kunskap om kränkningar och 

hantering av 
kränkningsärenden 

 Åtgärder mot kränkningar i 
enskilda fall 

 Kommunikation med 
vårdnadshavare om 
kränkningar 

 Kartläggningar i verksamheten 
inför planering av aktiva 
åtgärder   

 Planerade och genomförda 
aktiva åtgärder och 
uppföljning av dem  

 Skillnader mellan flickor och 
pojkars upplevda trygghet på 
högstadiet i regionala enkäter 
 
 

 Kompetensutvecklingsinsatser 
med fokus på kränkningsärenden 
(anmälan, utredning, åtgärder och 
uppföljning)  

 Fördjupad analys och uppföljning 
av kränkningsärenden och 
åtgärder i enskilda fall  

 Utveckla kuratorernas uppdrag 
som medledare i tema Trygghet 
och trivsel 

 Information till vårdnadshavare 
om skolans uppdrag och arbete 
mot kränkningar  

 Dialog i ledningsgruppen inför 
nästkommande tema Trygghet och 
trivsel med fokus på underlag för 
kartläggningar och uppföljning av 
aktiva åtgärder 

 Uppföljning av genomförda 
aktiviteter för studiero  

 Fördjupade analyser av skillnader 
mellan flickor och pojkars 
upplevelse av trygghet i åk 7-9  
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behöver minskas och analyser behöver fördjupas. Här kan rektorerna dela erfarenheter och 
lära av varandra om vilka underlag som är användbara i kartläggningarna inför 
nästkommande tema Trygghet och trivsel, vilka aktiva åtgärder som tas fram, och hur olika 
aktiva åtgärder kan följas upp och utvärderas.   

Arbetet med studiero fortsätter ute på enheterna utifrån komplexiteten i begreppet och vad 
elever själva uppger skapar eller hindrar studiero, De aktiviteter som nu planeras på enheterna 
kommer att följas upp och utvärderas i nästa rapport för tema Trygghet och trivsel, 
vårterminen 2022.   

I och med att Skolinspektionens skolenkät kom sent i årets tema Trygghet och trivsel har inga 
djupare analyser över skillnader mellan pojkar och flickors upplevelser av trygghet på 
högstadiet genomförts ännu. Att flickor generellt sett uppger något lägre siffror för trygghet i 
årskurs åtta kommer att analyseras vidare i mer kvalitativa analyser på skolorna, likt de som 
genomförts för studiero, för att identifiera vad eventuella skillnader beror på.  
 

Gymnasieskolan  
Uppföljning av tidigare åtgärder  
    Utmaningar och åtgärder 2020 
Åtgärder som togs fram i 
förra årets analys har 
genererat en rad 
aktiviteter. För att säkra 
kontinuerlig tillgång till 
analysmaterial har 
centrala rutiner för GR-
enkäten setts över för att 
säkerställa en tydlig 
ansvarsfördelning och att 
det alltid finns en 
kontaktperson inom 
förvaltningen ansvarig för 
enkäten. År 2021 har 
Stenungsund varit utvalda 
till Skolinspektionens skolenkät varför deltagande i GR-enkäten ej varit aktuellt. Egna enkäter 
som framtagits under året har främst riktat sig mot upplevelsen av distansundervisning under 
pandemin.  

Arbetet med ledarskapet i klassrummet har fortsatt för att bland annat säkra studiero och 
trygghet i klassrummet. En återkommande bokcirkel lik Skolverkets moduler har genomförts 
med fokus på goda, trygga och tydliga lärsituationer både i klassrummet och vid praktiska 
utbildningsmoment. Ett par enheter har även fokuserat på arbetet med ”konsekvenstrappan” 

Utmaningar Åtgärder 
 Kontinuerlig tillgång till 

analysmaterial 
 Studiero  
 Kontinuitet i arbetet med 

aktiva åtgärder mot 
kränkande behandling och 
diskriminering 

 Kränkningar på nätet och via 
sociala medier 

 Skalman 

 Se över tillgång till regionala 
enkäter och eventuell 
framtagning av egna enkäter 

 Kompetensutveckling kopplat 
till ledarskap i klassrummet 

 Systematiserat arbete på 
programnivå och samarbete 
mellan elevhälsan och arbetslag 

 Samarbete mellan arbetslag och 
biblioteket med fokus på 
”nätvett”   

 Kompetensutveckling i vad som 
ska anmälas och en översyn av 
systemet utifrån gymnasiets 
behov och gällande lagstiftning 
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för att klargöra för både lärare och elever vilka konsekvenser som följer på vissa handlingar 
för att på så sätt motverka oroliga, störiga eller våldsamma situationer i klassrummet.6 

Samverkan mellan arbetslag och elevhälsan har stärkts genom ett tydligare samarbete i 
initiativet Mentorer i våldsprevention.7 Fokus på ett mer relationsskapande arbetssätt mellan 
lärare och elev har även det inneburit större samverkan mellan arbetslagen och elevhälsan.  

Samarbetet mellan arbetslagen och biblioteket med fokus på ”nätvett” har fortsatt och 
kommer att fortsätta. I arbetet innefattas även samverkan med företag kring olika 
värdegrundsfrågor, tjejnätverk, arbetet med Amnestyskola etcetera.  

Kompetensutvecklingen i den nya modulen för kränkningsärenden (Skalman), samt vilken typ 
av ärenden som ska anmälas har genomförts.  

Ytterligare en insats under året har varit att anpassa rutiner och ordningsregler till nya 
förutsättningar i och med distansundervisningen. Framförallt har gymnasiet satsat på kortare 
uppföljningar med eleverna digitalt då mentorstiden en gång i veckan inte varit tillräcklig. 
Ordningsregler kring hur eleverna ska agera under en lektion på distans har även framtagits.  

Underlag  
Gymnasieskolan har i årets tema Trygghet och trivsel valt att fokusera på planerna mot 
kränkande behandling och diskriminering och de aktiva åtgärder som lyfts i dessa. De har 
även tagit fram underlag och dokumentation från enheternas progressionsmöten8, tittat på 
resultaten av framtagna enkäter kopplade till distansundervisningen, samt frånvarostatistik, 
hälsosamtal och annan dokumentation från elevhälsan. Vidare har kuratorerna analyserat de 
anmälningar som ligger inlagda i den nya modulen för kränkningsärenden (Skalman).  

Resultaten från Skolinspektionens skolenkät fanns inte tillgängliga när gymnasieskolan 
genomförde sin kvalitetsdialog, men resultatet har analyserats i efterhand och ligger till grund 
för framtagningen av nya planer mot kränkande behandling och diskriminering.  

Nuläge och identifierade utmaningar 
Alla enheter har, sedan förra årets revidering av planerna mot kränkande behandling och 
diskriminering, rutiner för anmälningar till socialtjänst och polis som en del av sina planer. 
Samarbetet inom nätverket Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan (SSPF) har stärkts 
under året och verksamhetens uppfattning är att de nu har bättre koll på elever som är på väg 
åt ”fel håll” och att de kan anpassa insatser på skolan utifrån detta. 

 
6 Konsekvenstrappan synliggör konsekvenser utifrån olika handlingar med grund i disciplinära åtgärder och 
andra särskilda åtgärder i 5 kapitlet Skollagen.   
7 Mentorer i våldsprevention är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och 
killars våld, framtagen av riksorganisationen MÄN.  
8 Progressionsmöten är ett möte mellan elevhälsan, mentor och undervisande lärare där fokus läggs på elevens 
närvaro och progression. Målet är att eleven alltid ska uppvisa progression även om hen inte når 
kunskapskraven. 
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Samtidigt framkommer i dialogerna kring planerna ett större fokus på aktiva åtgärder för att 
motverka kränkningar och diskriminering elever emellan. Mindre fokus läggs på att motverka 
kränkningar och diskriminering mot elev av personal eller verksamhet.   

Arbetet med att implementera den nya modulen för hantering av kränkningsärenden 
(Skalman) har tappat fart i och med personalomsättning i ledningsgruppen och pågående 
pandemi. Vissa frågetecken kring modulen framkommer även i dialogerna.  Främst handlar 
det om ansvarsfördelningen av ärenden då gymnasieskolan består av fem olika enheter med 
fem ansvariga rektorer. I och med att Nösnäsgymnasiet är en och samma skola kan ett 
kränkningsärende beröra flera elever från olika enheter och därmed även beröra flera rektorer.  
Då ärenden läggs in i modulen på eleven som blivit kränkt och därmed blir den elevens 
rektors ansvar, upplever rektorer att de ibland missar ärenden som är relevanta för dem att 
följa upp. Exempelvis om det är en av deras elever som kränkt en elev på en annan enhet. 
Kuratorerna uppger samma problematik i sin analys, men lyfter samtidigt att ärenden som 
läggs in följs upp skyndsamt och att en god elevkännedom medför snabbt agerande.  

Ytterligare en problematik är att eleven som blivit kränkt ibland inte vill att det ska bli ett 
ärende av händelsen. Eleven väljer istället att säga att det inte var så farligt eller att hen inte 
vill vara delaktig, vilket medför att ärenden ibland inte läggs in i modulen. Rektorernas 
uppfattning är att det är fler kränkningsärenden på skolan än de som normalt rapporteras. 
Samtidigt har pandemin gjort det svårare att upptäcka kränkningar, alternativt så har 
kränkningarna minskat då eleverna arbetat på distans. Oavsett orsak har det varit ett 
sjunkande antal anmälda kränkningsärenden under pandemin och under vårterminen 2021 
anmäldes endast fem ärenden i Skalman (se bilaga 2021-06-21 Information till huvudman 
gällande anmälningar om kränkande behandling under vårterminen 2021).  

Pandemin har ytterligare påverkat verksamheten genom att vissa temadagar kopplade till tema 
Trygghet och trivsel ej har kunnat genomföras. Huruvida detta har en påverkan på tryggheten 
och trivseln på skolan återstår att se. Samtidigt uppger verksamheten att det är det dagliga 
värdegrundsarbetet som de upplever vara det som har störst påverkan på elevernas 
skolsituation, snarare än enskilda temadagar. Även arbetet med biblioteket och satsningen på 
”nätvett” har blivit lidande i och med att eleverna i mindre utsträckning befunnit sig på plats i 
biblioteket och därför inte har kunnat ta lika mycket stöttning av personalen i frågor om 
källkritik etcetera. Ytterligare en svårighet med bibliotekets arbete kopplat till tema Trygghet 
och trivsel är organisationen och att biblioteket är direkt underställt verksamhetschef. Rektors 
ansvar för bibliotekets roll i det systematiska kvalitetsarbetet riskerar bli otydligt.  

Arbetet med att stärka arbetslagens och elevhälsans samarbete har som nämnts fortgått och 
utvecklats, men arbetet har också identifierat organisatoriska utmaningar. Arbetslagen och 
elevhälsan kan organiseras än mer mot att fokusera på samverkan genom att se över rutiner 
för att tillsammans effektivt arbeta mot eleven.   
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Skolinspektionens elevenkät, årskurs två – gymnasieskolan som helhet  

 

Svarsfrekvens 2021: 78% 

Inga stora trender eller skillnader kan ses för gymnasieskolan som helhet för de index i 
Skolinspektionens elevenkät relevanta för tema Trygghet och trivsel. Det är en viss nedgång 
på 0,4 för indexet Grundläggande värden i undervisningen/lärandet9 vilket skulle kunna bero 
på inställda temadagar till följd av pandemin, men skillnaden kan även vara slumpmässig. 
Även uppgången på 0,5 för indexet Studiero10 skulle kunna vara en indikation på en positiv 
förändring, men ännu kan vi inte se en trend utan endast en positiv förändring sedan 2019. 
Samtidigt tyder gymnasieskolans egna enkäter och mentorernas utvecklingssamtal med 
eleverna på att flera elever uppger att de upplever ökad studiero när de arbetar på distans.  
 

 
9 Indexet innefattar frågorna: I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter, I min skola pratar vi om 
jämställdhet mellan könen, I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden.  
10 Indexet innefattar frågorna: Jag har studiero på lektionerna, På lektionerna stör andra elever ordningen i 
klassrummet, Min lärare ser till att det är studiero på lektionerna.  

0
2
4
6
8

10
Gr

un
dl

...

Gr
un

dl
...

O
rd

ni
n.

..

St
ud

ie
ro

 

Tr
yg

gh
...

Fö
rh

in
...

El
ev

hä
l..

.

2017 2019 2021 Riket 2021

30



 

19 

Bilaga Dnr KS 2020/834
2021-06-21

Skolinspektionens elevenkät, årskurs två – nedbruten per enhet11  

 

Nedbrutet på enhetsnivå har enhet 1 och 2 inte uppvisat någon ökning i studiero sedan senaste 
genomförda enkäten 2019, snarare tvärtom, även om skillnaden är marginell (-0,5). För enhet 
1 kan denna nedgång till viss del hänga ihop med att enhet 5 nu är en egen enhet som tidigare 
räknades med i deras resultat. Enhet 5 har höga siffror för studiero.  

Enhet 3 och 4 uppvisar däremot ökningar i studiero mellan enkättillfällena. Enhet 3 har en 
ökning för indexet på 1,4 sedan senaste mätningen 2019 och samtliga frågor i indexet 
uppvisar en ökning. Störst ökning går att utläsa för frågan På lektionerna stör andra elever 
ordningen i klassrummet, som ökade från 4,8 till 6,8.12 Enhet 4 hade också en ökning från 4,8 
till 6,4 på just den frågan och en ökning med 0,8 på indexet som helhet. Detta antyder att 
pandemin har haft en påverkan på upplevelsen av studiero på enhet 3 och 4 och att eleverna 
inte anser att andra elever stör på lektionerna i samma utsträckning som tidigare. Det kan 
också vara så att arbetet med ledarskapet i klassrummet har haft en positiv effekt på dessa två 
enheter. Enhet 5 som är en nyinrättad enhet som i tidigare mätningar ingått i enhet 1, uppvisar 
den högsta siffran för indexet Studiero av samtliga enheter (7,3).  

Enhet 5 har högst värden på samtliga index på temat. Verksamheten menar att detta är kopplat 
till en högre lärartäthet på enheten. Till viss del kopplar även verksamheten enhetens goda 
resultat till det välförankrade arbetet med progressionsmöten för elever med låg progression, 

 
11 Enhet 1: Bygg- och anläggningsprogrammet, Lärlingsutbildningar, El- och energiprogrammet  
Enhet 2: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Fordons- och transportprogrammet, 
Idrottsgymnasium, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet 
Enhet 3: Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 
Enhet 4: Gymnasieingenjör, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet 
Enhet 5: Introduktionsprogrammen, Gymnasiesärskolan   
12 Frågan är ett så kallat ”omvänt index” vilket innebär att höga siffror är positivt.  
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alternativ hög frånvaro. Progressionsmötena har som huvudsyfte att ge eleven verktyg för att 
nå högre måluppfyllelse, men i det ingår frågor kopplade till elevens trygghet, mående och 
studiero.   

Den svaga nedgången för flera index mellan 2017 och 2019 för enhet fyra är bruten och 
enheten har en positiv utveckling på nästintill samtliga index på temat. Vissa enheter uppvisar 
negativa siffror för vissa index, men dessa är marginella och bör följas upp i framtida 
enkätundersökningar för att identifiera eventuella trender. Den enda större negativa 
förändringen på något index står enhet 1 och indexet för Grundläggande värden i 
undervisningen/lärandet för (-1,6). I och med att enhet 5 brutits ut ur enheten och uppvisar 
höga värden för det indexet är det svårt att avgöra om denna förändring beror uteslutande på 
att dessa elever inte längre ingår i enheten eller ej. Enheten bör i dialog med elever undersöka 
förändringen vidare innan eventuella slutsatser kan dras.  
 

Skolinspektionens elevenkät, årskurs två – skillnad mellan tjejer och killar  

 

Tidigare rapporter från förvaltningen har visat att tjejer på gymnasiet generellt sett uppger 
lägre resultat på index kopplade till Trygghet och trivsel. Årets mätning följer samma mönster 
även om skillnaderna ofta är marginella. Verksamheten menar emellertid att mycket av stöket 
på skolan och i klassrummen är kopplat till värdegrund, där även negativa könsnormer och 
frågor kopplade till jämställdhet ingår. Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors 
ungdomsenkät LUPP har även historiskt sett visat att tjejer känner sig otryggare än killar 
inom gymnasieskolan. Årets LUPP-undersökning hade alldeles för låg svarsfrekvens för 
gymnasieskolan och inga siffror för Stenungsund har publicerats.  
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Planerade åtgärder  
De upplevda 
svårigheterna med 
kränkningsanmälningarna 
påvisar ett behov av att se 
över om specifika rutiner 
krävs för gymnasieskolan 
för att säkerställa 
samarbete mellan 
enheterna både i fråga om 
utredningar av händelser, 
men även planerade 
åtgärder och 
uppföljningar av dessa. 
Samverkan krävs också 
för att säkerställa att 
kränkningsärenden 
kommer till samtliga 
rektorers kännedom så att 
inga ärenden missas att 
anmälas eller följas upp 
då ärenden ska anmälas 
på eleven som blivit 
kränkt och därför blir 
rektor för den kränkta 
elevens ansvar i modulen.  

Problematiken med att 
vissa ärenden inte anmäls 
då eleven själv inte vill 
behöver adresseras. 
Skolan har en skyldighet 
enligt skollagen att 
anmäla och utreda kränkande behandling. En översyn över hur det bäst görs, med elevens 
integritet i åtanke, behöver genomföras och arbetas in i en rutin för anmälningar av kränkande 
behandling på gymnasiet.  

Vidare behöver verksamheten se över arbetsgång och rutiner för att införliva aktiva åtgärder 
för att motverka att personal eller verksamhet kränker eller diskriminerar elever i planerna 
mot kränkande behandling och diskriminering.  

 

Utmaningar Åtgärder 
 Hantering av 

kränkningsärenden  
 Planerna mot kränkande 

behandling och diskriminering  
 Bibliotekets aktiva medverkan 

i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

 Samarbetet mellan Elevhälsan 
och arbetslagen  

 Studiero 
 Social isolering till följd av 

distansundervisningen 
 Tjejers upplevda trygghet 

 Se över och anpassa 
gymnasieskolans rutiner för 
hantering av kränkningsärenden 

 Se över arbetsgång och rutiner 
för att införliva aktiva åtgärder 
för att motverka att personal 
eller verksamhet kränker eller 
diskriminerar elever i planerna 
mot kränkande behandling och 
diskriminering 

 Förtydliga rektors ansvar för 
biblioteket som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet  

 Se över organisatoriska 
svårigheter och effektivisera 
elevhälsans och arbetslagens 
samverkan 

 Fortsatt arbete på enheterna 
för att öka studieron och 
utvärdering av 
distansundervisningens 
påverkan på studieron 

 Se över resurser för att stötta 
elever som kommer tillbaka till 
skolan efter 
distansundervisningen 

 Fortsatt arbete med 
värdegrundsfrågor, jämställdhet 
och att motverka skadliga 
normer med ökat fokus på 
samverkan och en enhetlig syn 
på Nösnäsgymnasiet 

 Fortsatt utveckling av 
samarbetet inom SSPF 
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Samarbetet med SSPF kommer att fortsätta och utvecklas ytterligare det kommande året.  

För att säkerställa att biblioteket har en fortsatt tydlig roll i det systematiska kvalitetsarbetet 
kan rektors ansvar för samarbetet med biblioteket behöva förtydligas.  

De organisatoriska svårigheterna med att effektivisera arbetslagens och elevhälsans samarbete 
kommer att följas upp. Elevhälsans personal behöver även tydligare involveras i det 
systematiska kvalitetsarbetet för att fördjupa analysen av elevhälsoarbetet och skapa relevanta 
uppföljande åtgärder utifrån personalens specifika yrkeskompetens.     

Förändringen i studiero under pandemin behöver undersökas vidare för att kunna dra några 
slutsatser. Hur kommer det sig att den positiva förändringen inte ses på enhet 1 och 2? Hänger 
det ihop med att enhet 5 inte längre är en del av enhet 1, eller att det är många yrkesprogram 
på dessa två enheter och att yrkeselever upplevt kraven på distansundervisning som tuffare? 
Vad består den positiva utvecklingen på enhet 3 och 4 egentligen av och finns det aspekter 
som vi kan dra nytta av även i klassrumsförlagd undervisning? Detta är frågor som 
verksamheten ställer sig och som är en del av utvärderingen av distansundervisningen under 
pandemin.  

Vidare insatser som planeras efter distansundervisningen är att säkerställa att det finns 
resurser för att stötta elever som kommer tillbaka till skolan efter pandemin. Pandemin har 
medfört en extraordinär situation för flera grupper i samhället, inte minst gymnasieelever som 
inte längre haft en social samvaro på samma sätt genom skolan. Verksamheten kommer att se 
över resurser och organisation för att se till att elever tas emot på ett bra sätt och fasas in i 
arbetet i klassrummet. Detta innefattar eventuellt extra kuratorsresurser, hälsosamtal, 
mentorssamtalt och riktat arbete av elevhälsoteamet.  

Arbetet med progressionsmöten har visat sig framgångsrikt och en spridning av arbetssättet 
har påbörjats i ledningsgruppen. Detta arbete kommer att växlas upp och verksamheten 
planerar att arbeta vidare med konceptet utifrån de olika enheternas specifika behov.  

Arbetet med värdegrundsfrågor, jämställdhet och att motverka skadliga normer fortsätter och 
är ett långsiktigt arbete för att öka tryggheten och studieron på skolan. Som tidigare rapport 
konstaterade kopplar personalen mycket av stöket i klassrummen till just värdegrundsfrågor.  
Arbetet är också en del av att höja killars studiemotivation för att öka måluppfyllelsen. 
Samtidigt har enkäter som LUPP tidigare år skickat signaler om att tjejer mår sämre än killar, 
vilket eventuellt skulle kunna kopplas till prestationskrav. Ämnet är därför komplext och 
verksamheten antar ett långsiktigt perspektiv på arbetet mot skadliga normer och för 
jämställdhet. Ytterligare samverkan enheterna emellan kommer att initieras för att skapa en 
enhetlig syn kring dessa frågor på Nösnäsgymnasiet.   
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Kompetens och utbildning  

Vuxenutbildningen   
Uppföljning av tidigare åtgärder  
    Utmaningar och åtgärder 2020 
Vuxenutbildningen ingår 
inte i några GR- eller 
Skolinspektionsenkäter, 
varför eget underlag varit 
viktigt att se över. En 
enhetlig enkät för 
samtliga 
utbildningsformer har 
tagits fram för 
vuxenutbildningen där 
samtliga frågor kopplats till ett tema i det systematiska kvalitetsarbetet för enklare 
uppföljning. Enheterna står inte längre själva som ensamt ansvariga för enkäterna, utan 
framtagning och publicering av enkäterna varje höst- och vårtermin sker centralt av 
förvaltningen i samspråk med rektorerna och verksamhetschef. Vårterminen 2021 var första 
gången som enkäterna genomfördes på enheterna och nästa uppföljning är planerad till 
höstterminen 2022.  

 
I förra årets rapport lyftes problemet med att den externa leverantören för distansutbildning 
även stod för utvärderingen av utbildningen. En lösning som lyftes vara att se över om en 
överenskommelse kunde nås mellan GR:s norra nätverk och extern leverantör gällande 
ägandeskapet av utvärderingen. Någon sådan lösning har inte nåtts ännu. Istället har 
förvaltningen, tillsammans med rektorer och verksamhetschef, tagit fram en enkät även för 
den externa leverantören. Denna skickas till samtliga distanselever från vuxenutbildningen i 
Stenungsund. Vuxenutbildningen har således en möjlighet att utvärdera utbildningen och 
behöver inte förlita sig på den externa utvärderingen och frågorna som lyfts i den.  

En översyn av modulen för kränkningsärenden (Skalman) har skett på sektorsnivå och där har 
vuxenutbildningens åsikter efterfrågats och vägts in. Det är emellertid väldigt få aktuella 
kränkningsärenden på vuxenutbildningen, varför utvärdering av modulen utifrån 
vuxenutbildningens behov blir svår. Den generella uppfattningen är att modulen fungerar 
bättre. Om kränkningsärendena på vuxenutbildningen skulle öka finns möjlighet till vidare 
utvärdering i framtiden.  

Underlag 
Underlaget för vuxenutbildningens rapport har framförallt grundat sig i genomförd 
kvalitetsdialog, genomförda enkäter, underlag från Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) 

Utmaningar Åtgärder 
 Jämförbart analysunderlag för 

kvalitetsanalyser 
 Utvärderingar av 

distansutbildning från extern 
leverantör 

 Skalmans utformning 

 Ta fram indikatorer och rutiner 
för egna enkäter  

 Överenskommelse med GR:s 
norra nätverk ang. ägandeskap 
av externa leverantörers 
utvärderingar av utbildning 

 Översyn av Skalman utifrån 
vuxenutbildningens behov 
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revision av Stenungsunds kommuns YH-utbildning Drifttekniker kemisk industri, samt den 
likabehandlingsbroshyr som skickas ut till samtliga elever innan skolstart.  

Nuläge och identifierade utmaningar 
De nya enkäterna för 
vuxenutbildningen är 
framtagna med Gr-
enkäten i årskurs två 
på gymnasiet som 
grund. I dialog 
mellan förvaltning och verksamhet har sedan enkäten anpassats utifrån vuxenutbildningens 
uppdrag och elevunderlag. Vissa frågor har skrivits om, ändrats eller tagits bort/lagts till. 
Svarsalternativen har också ändrats och uppges genom att markera en emoji för att göra det 
enklare för elever som inte har svenska som modersmål att förstå svarsalternativen.  

De flesta frågor är viktade mellan 1-5 där ett medelvärde på 5 är det högsta möjliga.   

Eftersom vårterminens enkät är den första med den här utformningen finns det inga 
jämförelser bakåt i tiden. Nedan följer en sammanställning över vårens medelvärde för frågor 
med svarsalternativ 1-5.  
 

Vuxenutbildningens kvalitetsenkät vårterminen 2021 – Enhet 113  

 

Svarsfrekvens: 48%  

 
13 Svenska för invandrare, Svenska som andraspråk, Särskild utbildning för vuxna, samt grundläggande och 
gymnasiala teoretiska kurser.   
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Vuxenutbildningens kvalitetsenkät vårterminen 2021 – Enhet 214  

 

Svarsfrekvens: 45%  

Vuxenutbildningens kvalitetsenkät vårterminen 2021 – Extern distansutbildning  

 

Svarsfrekvens: 82%  

Svarsfrekvensen var relativt låg för enkäten under vårterminen 2021. Verksamheten menar att 
de brukar avsätta tid för enkäter under lektionstid, men att det varit svårare under pandemin 
när de inte kunnat dela ut plattor under lektionstid på plats. Svarsfrekvensen för den externa 
distansundervisningen var god, men då få elever läser kurser på distans via extern leverantör 
kan få elever även ha en stor påverkan på resultatet. 85% svarsfrekvens motsvarar i det här 
fallet 37 elever.  
 

 
14 Yrkesutbildningar och Yrkesutbildningar med språkstöd 
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Bortsett från svarsfrekvens är det svårt att säga något om en eventuell utveckling den första 
mätningen av en enkät. Men det kan konstateras att det är få som uppger lägre siffror på 
frågor kopplade till trygghet och trivsel i vårens genomförda enkät. De flesta svarar en fyra 
eller femma.  

På frågan Har du någon gång under din studietid känt dig dåligt behandlad? (ex. 
diskriminering eller kränkning?). Uppger 4,3% på enhet 1 ja på den frågan, vilket motsvarar 
åtta personer. På enhet 2 uppger 6,8% ja på den frågan, vilket motsvarar fem personer. Ingen 
elev från den externa distansundervisningen har uppgett ja på den frågan.  

I den verksamhetsövergripande kvalitetsdialogen framkommer att verksamheten upplever att 
orsaken bakom få anmälda kränkningsärenden i Skalman är att få händelser kommer till 
personalens kännedom. Istället menar verksamheten att de ibland kan uppfatta outtalade 
stämningar i vissa grupper, men att arbetet då blir mer förebyggande och främjande med 
gruppen snarare än med enskilda individer i form av ett kränkningsärende.  

Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering är en stående punkt på 
arbetsplatsträffar och lyfts även på SFI-konferenser som genomförs varannan vecka på enhet 
1. Ändå uppger verksamheten att de upplever att deras personal är i behov av mer 
kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser för att inte tappa dessa frågor i och med att elever 
väldigt sällan själva lyfter kränkningar eller diskriminering. Det krävs därför mycket av 
personalen för att säkerställa kontinuitet i det förebyggande och främjande arbetet.   

Inför årets kvalitetsdialog har verksamheten sett över den likabehandlingsbroschyr som 
skickas till samtliga elever innan kursstart. Verksamheten konstaterar att broschyren behöver 
uppdateras, inte minst utifrån kommunens nya rutiner för klagomålshantering. Eleverna 
behöver tydlig information om vart de kan vända sig ifall där de känner sig kränkta eller 
diskriminerade, samt att möjlighet finns att vända sig till huvudman om hen upplever att hen 
inte får gehör av lärare och rektor. Nyframtagen likabehandlingsbroschyr behöver även 
översättas till en rad språk för att vara lättillgänglig för så många elever som möjligt. Vidare 
funderar verksamheten på att även göra en kortare informationsfilm kring ämnet för 
distribuering i samband med kursstart. Erfarenheter från pandemin, och de 
introduktionsfilmer som spelats in istället för fysiska introduktioner, har visat att filmer är 
effektiva och uppskattade av eleverna som kan välja att se filmerna flera gånger. Även ordet 
likabehandling kommer att ändras då det inte längre är ett begrepp i skollagen efter att 
likabehandlingsplanen togs bort 2017.  

I dialogen gällande planerna mot kränkande behandling och diskriminering konstateras att fler 
aktiva åtgärder för att komma tillrätta med elevers trygghet och trivsel på arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) kan bli aktuellt för enhet 2. Skolan har ett ansvar för 
eleven även när hen befinner sig ute på praktik, samtidigt som eleven blir en del av 
arbetsplatsens kultur och kontext. Risk finns att elever och studerande utsätts för kränkningar 
eller diskriminering av personalen eller verksamheten när de befinner sig utanför den 
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klassrumsbaserade undervisningen. YH-utbildningen Drifttekniker kemisk industri lyfter 
exempelvis att klimatet ibland kan vara tufft för deras kvinnliga LIA-studerande.  

Gällande just Drifttekniker kemisk industri har MYH genomfört en granskning av 
verksamheten. Yrkeshögskolan har en egen lagstiftning för sin verksamhet och MYH 
konstaterar i sin granskning att uppföljningen till ledningsgruppen varit bristfällig. MYH 
konstaterar också att informationen om planen mot kränkande behandling och diskriminering 
inte har diskuterats tillräckligt muntligt vid uppstart av utbildningen. Samtliga av MYH:s 
påpekanden är åtgärdade och rapporterade tillbaka till MYH.    

Planerade åtgärder  
Som tidigare nämnts 
planerar 
vuxenutbildningen se 
över och uppdatera sin 
likabehandlingsbroshyr, 
samt när den är klar 
översätta broschyren till 
flera språk. Även filmer 
på temat kommer 
eventuellt att spelas in.  

Arbetet med de nya 
enkäterna kommer att 
fortsätta och utvärderas. 
Arbetet med att höja 
svarsfrekvensen hoppas 
verksamheten kommer 
att underlättas när 
mindre arbete sker på 
distans. Vidare analyser på de svar som inkommit genomförs just nu inom verksamheten för 
att ytterligare bryta ner resultaten. Exempelvis går det att sortera svaren på åldersgrupper, kön 
och utbildning.  

Verksamheterna planerar se över kompetensutvecklingsinsatser och tydligare koppla dessa till 
de olika temana i SKA-hjulet för ett sammanhållet utvecklingsarbete.  

Verksamhetens upplevda problem med att inte kunna säkerställa att elever inte utsätts för 
kränkande behandling eller diskriminering på APL eller LIA kommer att följas upp för att 
vidare undersöka problemets omfattning. Arbetet skulle kunna leda till nya aktiva åtgärder i 
enhet 2:s plan mot kränkande behandling och diskriminering.  

För att komma tillrätta med de brister som MYH lyfter kommer YH att kopplas tätare till 
vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete och följas upp tillsammans med resterande 
utbildningar i samtliga tre teman. Detta innebär att YH är med i de enkäter som går ut till 

Utmaningar Åtgärder 
 Information till elever vid 

uppstart 
 Tillgång till jämförbart 

analysunderlag  
 Kontinuitet i det 

förebyggande och främjande 
arbetet  

 Eventuell kränkande 
behandling och diskriminering 
under APL/LIA 

 Av MYH identifierade brister i 
uppföljningen till 
ledningsgruppen för YH-
utbildningen 

 Uppdatera och översätta 
vuxenutbildningens 
”likabehandlingsbroschyr” 

 Fortsatt arbete med 
vuxenutbildningens framtagna 
enkäter och med att höja 
svarsfrekvensen 

 Se över relevanta 
kompetensutvecklingsinsatser 
och koppla dessa tydligare till 
det systematiska 
kvalitetsarbetet   

 Följa upp eventuell omfattning 
av kränkande behandling och 
diskriminering på APL/LIA och ta 
fram relevanta åtgärder  

 Koppla på YH i 
vuxenutbildningens 
systematiska kvalitetsarbete 
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samtliga elever och att det även går att filtrera svaren för att få fram specifika svar från dessa 
elever. De slutsatser och analyser som framkommer i det systematiska arbetet kommer att 
vara en del av del av rapporten till huvudman, men även en del av återkopplingen som ges i 
ledningsgruppen för att följa de specifika lagkraven för YH.   

Arbetsmarknadsenheten 
Uppföljning av tidigare åtgärder  
Det här är första rapporten för Arbetsmarknadsenheten (AME) som en del av Sektor 
utbildnings övergripande systematiska kvalitetsarbete, varför inga tidigare åtgärder från 
föregående års rapport finns för uppföljning.  

Nedan följer några exempel på aktiviteter som genomförts och som kan kopplas till temat 
Trygghet och trivsel.  

AME:s värdegrundsarbete sker löpande i arbetet på enheten genom kontinuerlig diskussion 
med medarbetare och deltagare utifrån framtagen värdegrund. AME strävar efter att upprättad 
värdegrund skall vara ett levande dokument där varje ny deltagare får ett utdrag av densamma 
vid inskrivning på enheten. Driftanställda15 i intern praktisk verksamhet erbjuds 
mentorskapsutbildning för att bädda för en så god introduktion som möjligt för deltagaren.  

Ute i de praktiska verksamheterna genomförs temadagar på temat diskriminering och 
bemötande där både deltagare och driftsanställda deltar.  

Underlag  
Utöver genomförda kvalitetsdialoger på enheten är underlaget som ligger till grund för årets 
rapport främst skriftliga och muntliga utvärderingar med deltagare, skriftliga och muntliga 
klagomål som lämnats via enhetens klagomålshantering och checklistan för introduktion till 
praktiska verksamheter.  
 

Nuläge och identifierade utmaningar 
Vid inskrivning på enheten får deltagare utdrag från enhetens värdegrund där utrymme också 
ges för att förtydliga och förklara bland annat förväntningar på bemötande. Då enheten är en 
dynamisk verksamhet där grupperna är i ständig förändring utifrån att nya deltagare kommer 
och andra slutar är det av vikt att värdegrundsarbetet alltid står på agendan. 
 

Verksamheten upplever att arbetet med mentorskapsutbildningar kommer att vara positivt för 
deltagarens introduktion. Mentorskapsutbildningen skall främst fokusera på bemötandefrågor 
och värdegrundsfrågor och tanken med mentorskapet är att skapa en tydlig bild för deltagaren 
vad det innebär att vara ny på AME och vad som förväntas av dem i de praktiska 
verksamheterna. För de driftanställda sker samtal kring vad det innebär att vara en god 
kollega etcetera.  Samtliga driftsanställda kommer även att delta i utbildning med fokus på 

 
15 En driftanställd är en medarbetare som utför praktiskt arbete i våra verksamheter. 
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allas lika värde. Som ett led i det organisatoriska och psykosociala arbetsmiljöarbetet (OSA) 
kommer mål för arbetet mot diskriminering och för ökad jämställdhet att sättas. Dessa 
planeras implementeras som ett återkommande tema vid introduktion av nya medarbetare.  

I de utvärderingar som sker tillsammans med deltagarna framkommer att deltagarna upplever 
att bemötandet är bra, men att det finns otydligheter kring organisation, samt personalens 
roller och mandat. Vissa deltagare upplever en otydlighet i vem som bestämmer och vem som 
är ”chef” över deltagaren, vilket i sin tur skapar en viss otrygghet. Verksamheten konstaterar 
att en individanpassad processbild med start och mål skulle kunna skapa en tydlighet för 
deltagaren, men också en ökad delaktighet i processen framåt. Vissa deltagare behöver bättre 
stöd än enbart samtal för att förstå sin individuella plan/process. Här skulle framtagandet av 
kompletterande processbilder till de individuella arbetsmarknadsplanerna kunna bidra till 
ökad förståelse och trygghet. 

I den verksamhetsövergripande dialogen framkommer brist på motivation att delta i aktiviteter 
hos vissa deltagare som uppbär försörjningsstöd. Detta menar verksamheten många gånger 
hänger ihop med deltagarens mående. Det kan också bero på tidigare brist på krav på 
deltagaren på grund av ett för litet utbud av insatser. För att motverka detta förs en dialog med 
försörjningsstöd för att skapa en tydlighet kring förväntningar och krav på deltagaren och 
insatsens syfte.  

Dialogunderlag från utvärderingar med deltagaren upplever verksamheten är ett bra material 
för analys och uppföljning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet för samtliga teman. 
Samtidigt försvåras uppföljningen över tid genom att dialogunderlaget inte sparas digitalt.  

Verksamheten upplever att den interna klagomålshanteringen fungerar bra och att deltagaren 
får återkoppling på ett bra sätt. De upplever också att klagomålshanteringen kan bidra till 
utvecklingsarbetet på enheten genom att synliggöra saker som kan förbättras. Samtidigt finns 
det i dagsläget lite information till deltagaren gällande vart hen kan vända sig om hen 
upplever exempelvis diskriminering, alternativt om deltagaren upplever att hen inte fått 
tillräckligt gehör från ansvarig chef.  

AME upplever också en svårighet i att säkerställa att diskriminering och kränkande 
särbehandling inte sker när deltagaren är ute på praktik/arbetsträning. Under 
praktik/arbetsträning övergår deltagaren till att bli arbetsgivarens ansvar och AME har inte 
fullständig insyn eller kontroll över arbetet, samtidigt är det AME som har valt ut 
arbetsplatsen och verksamheten har därmed ett ansvar att kvalitetssäkra arbetsplatsen inför att 
de tar emot deltagare.   
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Planerade åtgärder  
För att skapa en tydlighet för deltagaren kommer AME att arbeta med att tydliggöra 
organisationen, roller, 
mandat och 
ansvarsfördelning så att 
deltagaren känner en 
trygghet i vem de kan 
vända sig till i olika frågor. 
Även ett arbete med att 
förtydliga deltagarens 
individuella plan och 
process genom en 
kompletterande 
processbeskrivning i den 
individuella 
arbetsmarknadsplanen 
kommer att initieras.  

För deltagare med 
försörjningsstöd som 
saknar motivation till att 
delta i aktiviteter kommer  
AME:s uppdrag och deltagarens egna ansvar förtydligas om det är aktuellt. Utöver detta 
kommer AME att fortsätta att utveckla samverkan med andra aktörer gällande stöd och 
insatser utifrån deltagarens individuella förutsättningar. Detta för att deltagaren ska erbjudas 
rätt hjälp, av rätt instans, utifrån instansens givna uppdrag.  

Framtagande av en digital enkät för att kunna lagra dialogunderlag kommer att ses över. En 
digital enkät där dialogunderlag med deltagaren kan föras över, anonymiseras och sparas över 
tid skulle ge större möjligheter till systematisk analys och uppföljning.  

Den interna klagomålshanteringen upplever verksamheten fungerar bra, men samtidigt ser de 
ett behov av att deltagaren har möjlighet att vända sig till huvudman om denne inte får det 
gehör från ansvarig chef som hen efterfrågar. Enheten kommer att kopplas på Sektor 
utbildnings centrala klagomålshantering.   

För att säkerställa ett gott bemötande av AME:s deltagare på praktik/arbetsträningsplatser 
kommer verksamheten se över hur de kan tydliggöra för arbetsgivare vilka krav de ställer på 
arbetsplatsen utifrån diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.  

Arbetet med OSA och att ta fram enhetsspecifika mål kopplade till diskriminering och 
jämställdhet kommer att fortgå. Detta är viktigt för att säkerställa att anställd personal förstår 
sitt ansvar gentemot varandra och den enskilde deltagaren.   

Utmaningar Åtgärder 
 Av deltagaren upplevd 

otydlighet kring organisation, 
roller, ansvarsfördelning och 
mandat 

 Bristande motivation hos 
deltagare med 
försörjningsstöd  

 Tillgång till analysunderlag 
över tid 

 Klagomålshanteringen 
 Risk för kränkande 

särbehandling eller 
diskriminering på 
praktik/arbetsträning 

 Tydliggörande av 
organisationen, samt arbete 
med att ta fram individuella  
processbeskrivningar/ 
arbetsmarknadsplaner  

 Fortsatt utveckling av 
samverkan med andra 
instanser 

 Framtagande av digital enkät 
för lagring av dialogunderlag 
med deltagaren 

 Koppla på enheten på Sektor 
utbildnings digitala 
klagomålshantering  

 Se över möjligheter för att 
tydliggöra krav på 
arbetsgivare utifrån 
diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen 

 Fortsatt arbete med OSA 
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Kultur och fritid   
Uppföljning av tidigare åtgärder  
Det här är första rapporten på tema Trygghet och trivsel för Kultur och fritid, varför inga 
tidigare åtgärder från föregående års rapport finns för uppföljning.  

Nedan följer några exempel på aktiviteter som genomförts och som kan kopplas till temat 
Trygghet och trivsel.  

Foajen vid biografen och Molekylverkstaden har gjorts om för att bli en mer levande 
mötesplats. Utrymmet identifierades som en mörk plats av personal och brukare av lokalen.  
Uppfattningen var att elever på Kulturskolan drog sig för att gå förbi där då det blev ett tillhåll 
för vuxna. Investeringsmedel från lokalresursplan har använts för att göra ytan ljusare och 
mer tillgänglig. Det går nu att se in i Molekylverkstaden och det finns tillgång till tillfälliga 
utställningsplatser.  

Ungdomsverksamheten har under lång tid genomfört besöksmätningar på Hasselgården och 
Stora Högagården som medlemmar i nätverket Kvalitet och kompetens i samverkan (Keks). 
Mätningarna utgår ifrån tre teman: Trygghet, inflytande och lärande.   

En enhetlig krisplan för hela Kultur och fritid har tagits fram och där ingår rutiner för olika 
typer av olycksfall, utrymningar och andra händelser. Även en underhållsplan för hamnen har 
upprättats för att säkerställa en god och trygg miljö.  

Underlag  
Underlaget i årets tema Trygghet och trivsel har främst varit underlag från dialoger i 
arbetslagen på enhetsnivå, samt Keksundersökningen i ungdomsverksamheten.  
 

Nuläge och identifierade utmaningar 
Mycket av dialogerna på enhetsnivå och därmed även den övergripande verksamhetsdialogen 
har fokuserat på vad verksamheten kan systematisera. Verksamheten konstaterar att det innan 
pandemin genomförts en hel del enkäter och undersökningar vilka legat till grund för 
utveckling och förändringar, men att dessa inte alltid genomförts systematiskt som en del av 
ett övergripande utvecklingsarbete. Detta försvårade överblicken och den övergripande 
uppföljningen och analysen.   

En naturlig svårighet med att mäta besökares nöjdhet med tryggheten och trivseln i Kultur och 
fritids verksamheter under pågående pandemi har självklart varit att besökare/brukare inte 
funnits på plats i samma utsträckning som tidigare. Den nya foajen på Kulturhuset har 
exempelvis inte utvärderats på grund av bristen på besökare.  Detta kommer att ske så fort 
verksamheten öppnar upp och fler besökare befinner sig i lokalerna.  

Kulturhuset har initierat dialog med medborgarna genom sitt Kulturhusråd. Kulturhusrådet 
består av sex personer av olika kön, yrkesgrupper och åldrar (25-60 år). De har på grund av 
pandemin endast setts en gång och diskuterat vad som skulle locka dem att komma till 
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kulturhuset, men fler träffar planeras framöver. I dialogen med verksamheten framkom det att 
dialogformen har varit ett lyckat koncept för att få tips och idéer till program och aktiviteter. 
En reflektion från verksamheten är att denna typ av dialoggrupp även skulle kunna diskutera 
frågor kring trygghet och trivsel för att få en djupare förståelse för vad som gör att besökare 
känner sig trygga/trivs i de olika verksamheterna. Även biblioteket har lyft dialoggrupper, 
eller fokusgrupper på specifika teman, som ett sätt att nå medborgare och deras uppfattningar 
om den egna verksamheten. Barn är en grupp som biblioteket känner att de inte når via andra 
undersökningar och där fokusgrupper på specifika teman skulle kunna vara en lösning.  

Ungdomsverksamhetens besöksmätningar som en del av Keksnätverket är en systematisk 
uppföljning som pågått under många år. Den senaste undersökningen skedde i slutet på 2020 
och resultatet har analyserats av verksamheten under våren. Undersökningen visar att 
ungdomar som besöker fritidsgårdarna Hasselgården och Stora Höga gården generellt sett 
uppger att de känner sig trygga inom dessa verksamheter.  

Keksnätverkets besöksmätningsenkät  

 

Svarsfrekvens: Verksamheten kan inte uppge exakt svarsfrekvens, men under 
mätperioden avsätts personal för att gå runt och samla in svar från de som befinner sig 
på fritidsgårdarna. Verksamheten menar att merparten av alla besökare under en 
treveckorsperiod besvarar enkäten.   
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På en skala från noll till fem är det sammanlagda medelvärdet 4,8 på påståendet Jag känner 
mig trygg. Det finns inte heller några anmärkningsvärda skillnader mellan tjejer och killar i 
hur de skattar de olika frågorna. Samtidigt uppger verksamheten att de ibland arbetar med 
olika teman på ungdomarnas initiativ, exempelvis tjejkvällar eller HBTQ-event, för att vissa 
överhuvudtaget ska komma och besöka verksamheterna. Keksundersökningen visar också på 
en skillnad på 12% i könsfördelningen på fritidsgårdarna. Det är alltså något fler killar som 
besöker verksamheterna än tjejer och detta gäller framförallt för Hasselgården.  
 

Ungdomsverksamheten arbetar systematiskt med uppföljning, analys och åtgärder men ser en 
vinst i att kopplas på i det systematiska kvalitetsarbetet genom ökat utbyte på temat med både 
andra verksamheter inom Kultur och fritid, men även skolverksamheterna. 
Ungdomsverksamheten presenterade sitt arbete på temat Trygghet och trivsel på sektor 
utbildnings utökade sektorledning den 19:e maj 2021 där även förskolan och grundskolan 
deltog med presentationer.   

Idrott Anläggning lyfter vikten av att nå ut till, och arbeta tillsammans med, föreningarna för 
att alla ska känna sig trygga och trivas i arenans lokaler. Här har ett arbete tillsammans med 
föreningarna påbörjats, men det är svårt att skapa en enhetlig syn på arenan då det råder olika 
kultur i olika föreningar och också hos vårdnadshavarna till barnen/ungdomarna aktiva i 
föreningarna. Även den fysiska miljön på arenan lyfts som en faktor som kan både möjliggöra 
och förebygga händelser och där dialog förs med föreningarna. Exempelvis om det finns risk 
för insyn i omklädningsrum, eller om det är något i lokalerna som behöver ses över för att 
motverka skaderisker etcetera.  

 
Planerade åtgärder  
För att möjliggöra djupare 
analyser och relevanta 
åtgärder på temat 
Trygghet och trivsel 
planerar Kultur och fritid 
att se över en metod för 
att systematiskt kunna 
mäta nöjd kund index 
(NKI) på Kulturhuset 
Fregatten inklusive 
biblioteket, samt Arenan. 
Det är även en möjlighet 
att diskrimineringslagen 
och de olika diskrimineringsgrunderna kommer att vävas in i dessa undersökningar. I år tar 
Kultur och fritid hjälp av ferieungdomar för att se över hur en sådan mätning skulle kunna gå 
till.   

Utmaningar Åtgärder 
 Systematik i uppföljning och 

analys  
 Underlag för analys och 

uppföljning 
 Något skev könsfördelning på 

Hasselgården  

 Se över metod för NKI  
 Fortsätta arbetet med 

dialoggrupper/fokusgrupper  
 Implementering av framtagen 

krisplan  
 Systematisk uppföljning av 

underhållsplaner för hamn och 
badplatser 

 Analysera Lupp-undersökningen 
i samverkan med ungdomar  

 Arbeta med att nå fler tjejer på 
Hasselgården 
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Arbetet med dialoggrupper eller fokusgrupper kommer att växlas upp på Kulturhuset, 
inklusive biblioteket. Syftet är att tydliggöra hur olika grupper upplever platsen och huruvida 
det finns orsaker till att man väljer att inte besöka Kulturhuset eller biblioteket. Här ser även 
Kultur och fritid att de har möjlighet att bidra till andra verksamheter och sektorer. Genom 
olika grupper, ungdomsverksamheten och nära tillgång till elevråden har Kultur och fritid en 
ingång till många barn och unga i kommunen. Kultur och fritid skulle därför kunna bidra med 
barn- och ungdomsperspektiv för flera olika projekt eller frågor genom att sätta ihop 
fokusgrupper. Exempelvis om lekplatser eller andra miljöer där barn/ungdomar planeras 
vistas projekteras.  

Ett av ungdomsverksamhetens prioriterade mål utifrån senaste Keksundersökningen är att 
arbeta för att få fler tjejer att delta i verksamheten, framförallt på Hasselgården. 
Ungdomsverksamheten planerar även att arbeta mer aktivt med spridning av sina metoder och 
resultat. Framförallt Kulturskolan är intresserade av goda exempel på uppföljningsverktyg 
som kan implementeras inom ramen för deras systematiska kvalitetsarbete.  

En systematik för uppföljning av underhållsplaner för hamn och badplatser kommer att 
införas för att säkerställa att dessa hålls uppdaterade. Vidare kommer Idrott Anläggning att 
analysera resultaten av pågående dialoger inom ramen för ”Visionsarbetet Stenungsund 
Arena” där djupare analyser kopplade till tema Trygghet och trivsel eventuellt kommer att 
dyka upp.  

Samtliga av Kultur och fritids enheter kommer under hösten arbeta med implementeringen av 
framtagen krisplan i sina verksamheter. En väl implementerad krisplan skapar trygghet både 
genom att personal vet hur de ska agera i fall av olycka, men också då den bidrar till trygg 
personal som kan förmedla en känsla av trygghet till besökare.  

Kultur och fritid har under 2021 fått i uppdrag att analysera LUPP-undersökningen och 
återkoppla till årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Detta kommer att ske 
genom besök under hösten till de elever som har svarat för att delge resultatet och, i den mån 
utrymme ges, också fördjupa dialoger med målgrupper.  
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Sektor utbildning   
Uppföljning av tidigare åtgärder  
    Utmaningar och åtgärder 2020 
Arbetet med att ta fram 
fokusområden och 
indikatorer har fortsatt 
för samtliga teman, 
inklusive tema Trygghet 
och trivsel. I tema 
Trygghet och trivsel 
används framförallt GR-
enkäterna och 
Skolinspektionens 
skolenkät förutom för 
vuxenutbildningen där 
en egen enkät framtagits 
under året. Samtidigt 
planeras en revidering 
av GR-enkäterna och 
Skolinspektionens elevenkät framöver, varför indikatorer kan komma att ändras. 

En verksamhetsövergripande översyn av Skalmans kränkningsmodul har genomförts vilket 
resulterat i införandet av en ny modul i september 2020. Även en sektorsövergripande rutin 
för anmälningar av kränkande behandling har tagits fram. Modulen och rutinen fungerar 
bättre än tidigare och är kompatibel med gällande lagstiftning. Som påvisats i denna rapport 
existerar fortsatt verksamhetsspecifika utmaningar, men dessa följs upp på verksamhetsnivå.   

En klagomålshantering har tagits fram för sektor utbildning och dit kan medborgare vända sig 
om de anser att de inte fått tillräckligt gehör för sina klagomål av ansvarig chef/rektor, 
alternativt om klagomålen riktar sig mot ansvarig chef/rektor. Klagomålshanteringen nås via 
kommunens hemsida. En verksamhetsövergripande rutin för hantering av klagomålen har 
tagits fram. Sektor utbildning uppfyller nu kapitel 4, 8§ Skollagen:  

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Underlag  
Underlag för den sektorsövergripande rapporten är genomförd kvalitetsdialog i 
Sektorledningen, samt samtliga kvalitetsdialoger som genomförts i de olika verksamheterna. 
Även inkomna klagomål till sektorns klagomålshantering, samt eventuella 
skolinspektionsärenden används som underlag för uppföljning.  

Utmaningar Åtgärder 
 Relevant underlag för analys  
 Anmälningar av kränkande 

behandling och diskriminering 
 Skalman 
 Klagomål till huvudman  

 Framtagande av indikatorer för 
samtliga verksamheter på temat 
trygghet och trivsel  

 Framtagning av 
sektorsgemensamma rutiner 
och riktlinjer för anmälningar av 
kränkande behandling och 
diskriminering utifrån gällande 
lagstiftning  

 Översyn av Skalman utifrån 
samtliga verksamheters behov 
och gällande lagstiftning  

 Framtagning av nya rutiner och 
riktlinjer för klagomål till 
huvudman, samt översyn av 
klagomålshanteringen 
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Nuläge och identifierade utmaningar 
I genomförd kvalitetsdialog i sektorledningen trycker samtliga verksamhetschefer på vikten 
av samverkan, både mellan verksamheterna inom sektorn och med andra sektorer. Främst 
lyfts Sektor socialtjänst som en viktig samarbetspartner.  

I verksamheternas kvalitetsdialoger och i den sektorsövergripande kvalitetsdialogen, 
framkommer ett specifikt samverkansområde mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
AME. Samtliga av dessa verksamheter lyfter att de brottas med att veta huruvida 
elever/deltagare utsätts för kränkande behandling/kränkande särbehandling eller 
diskriminering när de är ute på APL/LIA/arbetsträning (framöver praktik), samt hur de kan 
arbeta förebyggande för att motverka att så sker.  

Ett tema som ibland saknas i de verksamhetsspecifika kvalitetsdialogerna är vikten av fysiska 
miljöer för att säkerställa trygghet och trivsel. Vissa rektorer lyfter även att de upplever en 
otydlighet rörande deras ansvar kontra förvaltningens och vilka rutiner som finns på 
förvaltningsnivå för att se över fysiska miljöer och lokaler utifrån perspektivet trygghet, men 
även för att säkerställa att verksamheten inte diskriminerar barn/elever utifrån exempelvis 
funktionshinder.    

Centrala barn- och elevhälsan har tagit en allt större roll i det systematiska kvalitetsarbetet ute 
på enheterna, inte minst i tema Trygghet och trivsel där många av elevhälsans uppdrag är 
centrala. I kvalitetsdialogerna framkommer att bäst resultat uppnås när Centrala barn- och 
elevhälsans analysuppdrag inom det systematiska kvalitetsarbetet är väl förankrat med 
rektorer ute på enheterna. I fall där förankringen brustit har framtagna analyser inte fått lika 
stort genomslag.    

I årets tema Trygghet och trivsel genomfördes en kvalitetsdialog mellan elevhälsan och 
rektorer på Stenungskolan som en pilot för att se om det är något att arbeta vidare med. 
Dialogen var uppskattad av både elevhälsan och rektorer och sågs som ett sätt att koppla 
elevhälsan till det systematiska kvalitetsarbetet på ett tydligare sätt och säkra att all personal 
drar åt samma håll i utvecklingsarbetet. Inför dialogen gavs skolsköterskan uppdraget att 
utifrån hälsosamtalen samla information om elevers upplevelser av studiero som ett särskilt 
fokus i årets uppföljning. Att använda underlag från hälsosamtalen som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet är ett av flera utvecklingsområden som Centrala barn- och 
elevhälsan ser över för samtliga enheter.  

I de klagomålsärenden som inkommit till kommunen via sektor utbildnings 
klagomålshantering har frågor kopplade till kommunikation identifierats. Bland annat gäller 
det att förtydliga grundskolans arbete mot kränkande behandling för vårdnadshavare, vilket 
grundskolan lyft som en egen åtgärd i årets rapport. Men det handlar även om att 
kommungemensamma rutiner som rektor kan luta sig mot i sin kommunikation till 
vårdnadshavare ibland saknas eller inte är kända ute i verksamheterna. Exempelvis vilka 
kriterier som gäller för anmälan till polis, men också någon form av kommunikationsplan och 
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strategi som stöd i situationer när kommunikationen inte längre fungerar, eller i extrema fall 
när personal utsätts för hot eller förtal.   

Det är svårt att avgöra om Skolinspektionsärenden har undvikits till följd av införd 
klagomålshantering vilket var ett av målen. Det finns fall där vårdnadshavare uttryckligen 
sagt att de planerar att anmäla, men sedan har valt att inte göra det. Huruvida detta beror på 
klagomålshanteringen eller ej är svårt att avgöra i dagsläget. Det som kan konstateras är att de 
två klagomålsärenden som inneburit en anmälan till Skolinspektionen och en anmälan till 
Barn- och elevombudsmannen har förarbetats genom en utredning och delar av det material 
som tagits fram kan återanvändas i svaret till respektive instans. Processen har i dessa fall gått 
snabbare efter inkommen anmälan vilket är en fördel vid anmälningar då dessa oftast har en 
tidsgräns för när de kräver ett svar.    
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Planerade åtgärder 
För att börja att se över hur stor problematiken med kränkande behandling och diskriminering 
egentligen är för elever 
och deltagare som är ute 
på praktik, samt att 
påbörja en diskussion 
kring hur det 
förebyggande arbetet 
skulle kunna utformas 
kommer en samverkan 
inom företagsgruppen, 
där representanter från 
samtliga berörda 
verksamheter ingår, att 
initieras. Frågan är 
komplex, men detta kan 
vara ett första steg för att 
hitta vägar att angripa 
problematiken.  

Fysiska miljöer är av stor 
vikt för samtliga 
verksamheter inom 
sektor utbildning utifrån 
trygghetsperspektivet, 
men också för att 
säkerställa att 
verksamheten inte 
diskriminerar exempelvis 
utifrån 
funktionsnedsättning. 
Här ser förvaltningen ett 
behov av att tydliggöra 
rektor/enhetschefs ansvar kontra förvaltningens ansvar för fysiska miljöer. Men även att 
undersöka vilka rutiner som redan är på plats på förvaltningsnivå och hur dessa kan kopplas 
på det systematiska kvalitetsarbetet på ett tydligare sätt.  

För att säkerställa att Centrala barn- och elevhälsans arbete blir en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet och får effekt ute på enheterna, krävs en förankring mot samtliga 
skolverksamheter och deras rektorer. Detta kräver ett gott samarbete mellan 
skolverksamheternas verksamhetschefer och enhetscheferna på Centrala barn- och elevhälsan.  

Då rutiner för anmälningar till olika instanser och en välfungerande kommunikationsplan är 
relevant för flera av sektorns verksamheter läggs detta som en sektorsövergripande åtgärd och 

Utmaningar Åtgärder 
 Risk för kränkande 

behandling/kränkande 
särbehandling och 
diskriminering för 
elever/deltagare som är ute 
på praktik  

 Fysiska miljöer 
 Införliva elevhälsan som en 

självklar del i det systematiska 
kvalitetsarbetet för utveckling 
på enhetsnivå 

 Kommunikation med 
vårdnadshavare/medborgare 
vid klagomål 

 Klagomålshanteringen  

 Initiera samverkan i 
företagsgruppen för att hitta 
vägar för att arbeta 
förebyggande mot kränkande 
behandling och diskriminering 
vid praktik 

 Förtydliga rektors/enhetschefs 
ansvar kontra förvaltningens 
ansvar för fysiska miljöer och se 
över sektorsövergripande 
rutiner för fysiska miljöer och 
hur dessa kan kopplas tydligare 
till det systematiska 
kvalitetsarbetet 

 Förankring av Centrala barn- 
och elevhälsans systematiska 
kvalitetsarbete genom en god 
samverkan mellan samtliga 
skolverksamheters 
verksamhetschefer och 
enhetschefer på Centrala barn- 
och elevhälsan 

 Framtagande av 
kommungemensam 
kommunikationsplan och 
säkerställande av rutiner för 
anmälningar till polis och 
socialtjänst 

 Fortsatt arbete med att utveckla 
hanteringen av, och 
organisationen kring, 
klagomålshanteringen 
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blir förvaltningens ansvar. Förvaltningen konstaterar vidare att arbetssätt/organisation kring 
klagomålshanteringen kan utvecklas och förbättras. Arbetet är ett nytt förfarande och hur 
utredningar bäst bör genomföras, vilka kommunikationskanaler som ska användas, 
ansvarsfördelning etcetera är frågor som förvaltningen kontinuerligt ser över i samspråk med 
sektorledningen.   
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Rebecka Hellman 
 
 
Information till huvudman gällande anmälningar om kränkande 
behandling under 2021  
Enligt skollagen 6 kap 10 § är personal som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla det till 
rektor. Rektor som får motsvarande kännedom är skyldig att anmäla det till huvudmannen 
som är skyldig att utreda händelsen. Motsvarande skyldighet inträder då ett barn/en elev anser 
sig ha blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen.1 I Stenungsunds kommun är utredningar gällande kränkande 
behandling och diskriminering delegerade till ansvarig rektor.  
 
Kränkande behandling definieras enligt skollagen som ”ett uppträdande som utan att vara 
diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs 
värdighet”.2 Proposition 2005/06:38 slår även fast att för att klassas som kränkande 
behandling behöver kränkningarna vara märkbara och tydliga. Vidare ”måste det i dessa fall 
stå klart för den som utsätter någon för sådan kränkande behandling att han eller hon 
kränker personen i fråga”.3  
 
Under perioden 1 januari till 28 juni 2021 inkom 287 anmälningar i Stenungsunds kommuns 
modul för kränkningsärenden (Skalman). En sammanställning över samtliga inkomna 
kränkningsärenden presenteras för politiken efter varje avslutad höst- och vårtermin. 
Rapporteringen för vårterminen sammanfaller med rapporteringen av tema Trygghet och 
trivsel i sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete.  
 
Statistiken visar att grundskolan fortsatt är den skolform med flest anmälningar och att pojkar 
är överrepresenterade i statistiken över de kränkningar som kommer till personalens 
kännedom. Det ser emellertid olika ut mellan olika skolor och skillnaden har minskat i de 
senaste rapporteringarna. I denna rapport är det 154 kränkningsärenden rapporterade på 
utsatta pojkar och 114 ärenden på utsatta flickor i grundskolan. Detta går att jämföra med 
rapporteringen för perioden 21 augusti till 31 december 2019 där samtliga kränkningsärenden 
innefattade 257 ärenden på utsatta pojkar och 115 på utsatta flickor.  
 
 
 
 

 
1 Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagen innefattar även 
sexuella trakasserier.  
2 6 kapitlet 3§ Skollagen 
3 Prop. 2005/06:38 s.137 
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Sammanställning av inkomna anmälningar 1 januari 2021 – 28 juni 2021 

 
Statistik framtagen i Skalman 2021-06-29 
 

Utöver anmälningarna i grundskolan inkom elva anmälningar för förskola och fem för 
gymnasieskola. Inga anmälningar har inkommit för Vuxenutbildningen under perioden.  

Tidigare rapporteringar över kränkningsärenden i Skalman har inte alltid genomförts 
terminsvis vilket gör det svårt att direkt jämföra antalet kränkningsärenden med tidigare 
rapporteringar. Men jämfört med perioden 1 januari till 15 september 2020, då det inkom 393 
ärenden, har kränkningsärendena sjunkit något. Denna trend blir ännu tydligare om vi jämför 
med perioden 21 augusti till 31 december 2019 då 372 ärenden anmäldes. Detta kan hänga 
ihop med pandemin och distansundervisningen på högstadiet och gymnasiet, men kan också 
bero på genomförda kompetensutvecklingsinsatser rörande vad som kan klassas som en 
kränkning. I framtida rapporteringar kommer det vara lättare att jämföra terminsvis.  
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Statistik framtagen i Skalman 2021-06-29 
 
Av samtliga anmälningar under perioden uppges personal vara den som utfört kränkningen i 
sju fall. Samtliga ärenden är rapporterade rätt och gäller fall med personal. Ett fall har 
emellertid rapporterats två gånger vilket medför att det egentligen handlar om sex fall. Utav 
dessa sex fall har två, efter avslutad utredning, bedömts vara kränkande behandling.  

 

Statistik framtagen i Skalman 2021-06-29 
 
11% av ärendena under mätperioden är inte avslutade. Detta visar att utvecklingen kring 
andelen oavslutade ärenden som sågs i den senaste rapporten har fortsatt (andelen oavslutade 
ärenden i senaste rapporten låg på 18%, rapporten dessförinnan på 30%). En orsak till 
ytterligare nedgång kan vara att verksamheterna sett över sina ärenden inför läsårets slut.  

Merparten av de oavslutade ärendena beror på att utredningen antingen pågår eller att åtgärder 
ska genomföras och följas upp innan ärendet kan avslutas, men det händer fortsatt att ärenden 
tar för lång tid. Framförallt handlar det om administrativa missar på grund av nya moment i 
den nya modulen som inte hunnit arbetas in. Exempelvis kan ett ärende fastna om utredaren 
missar att fylla i att utredningen är genomförd, alternativt om rektor missar att avsluta ärendet 
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efter genomförda åtgärder. Verksamheterna arbetar vidare med implementeringen av modulen 
utifrån verksamhetsspecifika behov som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.  

I den nya modulen finns möjligheten att fylla i att ärendet inte bedöms vara kränkande 
behandling efter genomförd utredning. Utav inrapporterade ärenden där utredningen är klar 
bedöms 96 ärenden inte vara kränkande behandling.  

 

Statistik framtagen i Skalman 2021-06-29 
 
Då en kränkning kan uppges vara utförd med flera olika tillvägagångssätt överstiger det totala 
antalet i tabellen ovan antalet kränkningsanmälningar. Fysiska och verbala kränkningar är 
överrepresenterade. 

  

Statistik framtagen i Skalman 2021-06-29 
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Gällande plats för händelsen är skolgården/förskolegården och entré/kapprum/korridor 
överrepresenterade.  
 
I 16 fall uppges kränkningen vara kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna. 
Framförallt gäller det etnisk tillhörighet, men enstaka fall gäller funktionsnedsättning, kön, 
sexuell läggning och könsöverskridande uttryck.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 85 Dnr: KS 2021/556 
 
Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - 
Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Stenungsunds kommun står inte bakom att Västra Götalandsregionen ansöker om att bli 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, eftersom detta skulle innebära att regionen får 
ett beslutsmandat som står över den enskilda kommunens rådighet och det kommunala 
självstyret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 reviderades plan- och bygglagen (PBL). I och med att lagrevideringen 
antogs fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional 
fysisk planering. De andra regionerna i Sverige, däribland Västra Götalandsregionen (VGR) 
fick inte ett liknande krav på sig. Efter revideringen är det endast regionutvecklingsansvariga 
som kan omfattas av uppdraget och i Västra Götaland är det därmed VGR som kan vara det. I 
och med revideringen blev Göteborgsregionen av med sitt regionplanemandat de haft fram till 
år 2019. Efter att VGR fått frågan från Finansdepartementet om förutsättningarna finns i 
regionen för att driva en regional fysisk planering enligt PBL, tog regionen upp frågan med 
kommunalförbunden. Regionens fyra kommunalförbund utryckte en önskan om att frågan 
skulle skickas ut till kommunerna och kommunalförbunden som en formell remiss, samt att 
VGR i samband med detta tydliggjorde sin inställning. VGR skickade ut remissen den 15 
mars och remissen består av fem olika frågor som behandlar frågor om regional fysisk 
planering i allmänhet och frågan om VGR ska bli ett regionplaneorgan i synnerhet. I utskicket 
av remissen redovisar VGR sin inställning till remissen, där de är positiva till att bereda och 
utreda frågan om en hemställan till regeringen, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna. Slutdatum för remissvar är den 30 september 2021.  
 
Förvaltningen bedömer att VGR behöver bereda frågan ytterligare och förtydliga sin 
inriktning, ambition och avgränsning av uppdraget för att kommunen ska kunna ta beslut om 
en hemställan till regeringen är aktuell eller inte. Det saknas ett aktivt ställningstagande från 
VGR som svarar på frågan om de själva är positiva eller negativa till att bli ett 
regionplaneorgan, i dagsläget har de endast ställt sig positiva till att utreda frågan ytterligare. 
Utöver ett ställningstagande saknas även förslag på hur den regionala fysiska planeringen  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
hade kunnat se ut, enligt PBL och utanför PBL. Först när en mer omfattande beredning gjorts 
av VGR kan vi bedöma vilka fördelar och nackdelar en regional fysisk planering enligt PBL 
kan få för kommunen. En beredningsprocess kan med fördel inkludera oss som kommun. Om 
en hemställan skickas in till regeringen behöver VGR förtydliga hur de går vidare med 
ovannämnda punkter.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att yttrandet till Västra Götalandsregionen ska lyda enligt följande: 
 
Stenungsunds kommun står inte bakom att Västra Götalandsregionen ansöker om att bli 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, eftersom detta skulle innebära att regionen får 
ett beslutsmandat som står över den enskilda kommunens rådighet och det kommunala 
självstyret. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan 2021-06-28 
Faktaunderlag VGR – remiss om regional planering enligt PBL 
Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – VGR som 
regionplaneorgan 2021-03-15 
 
Beslut skickas till 
alexander.andersen@stenungsund.se 
regionstyrelsen@vgregion.se 
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Alexander Andersen Till kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare 
 
 
Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen 
- Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-06-28 som sitt eget till Västra 
Götalandsregionen som svar på remiss om regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen – Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 reviderades plan- och bygglagen (PBL). I och med att lagrevideringen 
antogs fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional 
fysisk planering. De andra regionerna i Sverige, däribland Västra Götalandsregionen (VGR) 
fick inte ett liknande krav på sig. Efter revideringen är det endast regionutvecklingsansvariga 
som kan omfattas av uppdraget och i Västra Götaland är det därmed VGR som kan vara det. I 
och med revideringen blev Göteborgsregionen av med sitt regionplanemandat de haft fram till 
år 2019. Efter att VGR fått frågan från Finansdepartementet om förutsättningarna finns i 
regionen för att driva en regional fysisk planering enligt PBL, tog regionen upp frågan med 
kommunalförbunden. Regionens fyra kommunalförbund utryckte en önskan om att frågan 
skulle skickas ut till kommunerna och kommunalförbunden som en formell remiss, samt att 
VGR i samband med detta tydliggjorde sin inställning. VGR skickade ut remissen den 15 
mars och remissen består av fem olika frågor som behandlar frågor om regional fysisk 
planering i allmänhet och frågan om VGR ska bli ett regionplaneorgan i synnerhet. I utskicket 
av remissen redovisar VGR sin inställning till remissen, där de är positiva till att bereda och 
utreda frågan om en hemställan till regeringen, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna. Slutdatum för remissvar är den 30 september 2021.  
 
Förvaltningen bedömer att VGR behöver bereda frågan ytterligare och förtydliga sin 
inriktning, ambition och avgränsning av uppdraget för att kommunen ska kunna ta beslut om 
en hemställan till regeringen är aktuell eller inte. Det saknas ett aktivt ställningstagande från 
VGR som svarar på frågan om de själva är positiva eller negativa till att bli ett 
regionplaneorgan, i dagsläget har de endast ställt sig positiva till att utreda frågan ytterligare. 
Utöver ett ställningstagande saknas även förslag på hur den regionala fysiska planeringen 
hade kunnat se ut, enligt PBL och utanför PBL. Först när en mer omfattande beredning gjorts 
av VGR kan vi bedöma vilka fördelar och nackdelar en regional fysisk planering enligt PBL 

59



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/556
2021-06-29

kan få för kommunen. En beredningsprocess kan med fördel inkludera oss som kommun. Om 
en hemställan skickas in till regeringen behöver VGR förtydliga hur de går vidare med 
ovannämnda punkter.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen kan komma att få betydande 
ekonomiska konsekvenser men då remissen inte innehåller några förslag på vad det i 
praktiken kan innebära är det i dagsläget inte möjligt att redovisa några konsekvenser. 

Barnkonsekvensanalys 
En regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen kan tänkas få konsekvenser för 
kommunens barn. Men då remissen inte innehåller några förslag på vad det i praktiken kan 
innebära är det i dagsläget inte möjligt att göra en barnkonsekvensanalys. 
 
Juridiska konsekvenser 
En regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen kan komma att få betydande juridiska 
konsekvenser men då remissen inte innehåller några förslag på vad det i praktiken kan 
innebära är det i dagsläget inte möjligt att redovisa några konsekvenser. 

Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan 2021-06-28 
Faktaunderlag VGR – remiss om regional planering enligt PBL 
Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – VGR som 
regionplaneorgan 2021-03-15 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
alexander.andersen@stenungsund.se 
regionstyrelsen@vgregion.se
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 Till Västra Götalandsregionen 
 
 
 
Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen 
– Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 
 
Fråga 1: Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 
Västra Götaland? 
Av det underlag som kommunen delgetts framgår inte vilka intentioner VGR har. 
Det framgår inte heller hur processen fortsätter efter remisstidens slut. Kommunen 
har därför svårt att svara på frågan. Se svar på fråga 5 för utförligare svar. 
 
Fråga 2: Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?  
Av det underlag som kommunen delgetts framgår inte vilka intentioner VGR har. 
Det framgår inte heller hur processen fortsätter efter remisstidens slut. Kommunen 
har därför svårt att svara på frågan. Se svar på fråga 5 för utförligare svar.  
 
Fråga 3: Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 
att samverka kring på regional nivå? 
Av det underlag som kommunen delgetts framgår inte vilka intentioner VGR har. 
Det framgår inte heller hur processen fortsätter efter remisstidens slut. Kommunen 
har därför svårt att svara på frågan. Se svar på fråga 5 för utförligare svar.  
 
Fråga 4: Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 
Av det underlag som kommunen delgetts framgår inte vilka intentioner VGR har. 
Det framgår inte heller hur processen fortsätter efter remisstidens slut. Kommunen 
har därför svårt att svara på frågan. Se svar på fråga 5 för utförligare svar.  
 
Fråga 5: Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 
ansvara för regional planering enligt PBL.  
Av det underlag som kommunen delgetts framgår inte vilka intentioner VGR har. 
Det vill säga att VGR inte har tagit ett aktivt ställningstagande gällande om de är 
positiva eller negativa i frågan. Det saknas även förslag på hur en regional fysisk 
planering enligt PBL potentiellt hade kunnat se ut. Kommunen anser att detta 
behöver förtydligas i processen om VGR avser att lämna in en hemställan till 
regeringen. Kommunen har inte fått ta del av hur VGR kommer arbeta med 
yttrandena och vilka konsekvenser våra svar på den här remissen kan få. Om VGR 
väljer att gå vidare med en hemställan har kommunen ett behov av att yttra sig över 
dess innehåll. I nuläget saknar kommunen information om vad en regional fysisk 
planering enligt PBL kan få för konsekvenser för kommunerna, samt vad som skiljer 
en mer bindande planering jämfört med att fortsätta ha en regional fysisk planering 
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utanför PBL. En beredning i frågan om hur en regional fysisk planering kan 
utvecklas framöver kan med fördel inkludera oss som kommun. Resultatet av en 
beredningsprocess skulle kunna innehålla olika förslag på hur en struktur kring en 
regional fysisk planering kan komma att se ut och vilka frågor som bör eller inte bör 
hanteras till den regionala skalan. Först när en sådan beredning gjorts kan vi se vilka 
fördelar och nackdelar en regional fysisk planering enligt PBL kan få för oss som 
kommun.  
 
Fråga 6: Övriga synpunkter 
Kommunen har inga övriga synpunkter. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Olof Lundberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering 

enligt plan- och bygglagen – VGR som regionplaneorgan  
 

Innehåll 
Fakta om lagstiftningen ........................................................................................................................... 1 

Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande ............................................................................ 2 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö .................................................................................... 2 

Behovet av Regional fysisk planering ....................................................................................................... 2 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL ................................................................................ 3 

Regional fysisk planering utanför PBL ...................................................................................................... 3 

Samverkan är en förutsättning ................................................................................................................ 4 

Regional utblick, exempel från andra regioner ........................................................................................ 4 

Avslutande kommentar ........................................................................................................................... 5 

Lästips, länkar .......................................................................................................................................... 5 

 

 

Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  
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Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 
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över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  
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Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 
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planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  
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Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     2 (4) 
 
 

Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     3 (4) 
 
 

I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     4 (4) 
 
 

 
Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 86 Dnr: KS 2021/409 
 
Antagande av VA-taxa - bordlagt ärende 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande en höjning på 12 % år 2022 och 
ytterligare 12 % år 2023, taxan ska inte indexregleras enligt KPI. VA-taxan börjar gälla den 1 
januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Olof Lundberg (S) föreslår enligt följande:  
 
Höjningen för år 2022 och 2023 är bra, dock ska den inte räknas upp med KPI samtidigt, 
yrkar avslag för 2024 och 2025 för att vi inte vet vad anslutningen mot Kungälv kommer att 
kosta och då ska vi inte binda taxan. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 71 Dnr: KS 2021/409 
 
Antagande av ny VA-taxa 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten. Den säkerställer 
att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda förutsättningar 
för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis avgiftsfördelning. 
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) motsvarande en 
täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar till att minska 
det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar föreligger vid 
nyanslutning av fastigheter. 
  
Brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter för brukande av VA-anläggningen) i 
den nya VA-taxan innebär en helt nödvändig omfördelning av avgiftsfördelning mellan 
abonnentkategorier där man får betala för de nyttor man använder. 
 
För att få en budget i balans föreslår förvaltningen följande höjningar på förbrukningsavgiften 
inom ny taxestruktur utöver beräknat konsumentprisindex (KPI), enligt beräkningar ska då det 
egna underskottet vara betalt inom 3-årsregeln och verksamheten för Vatten och Avlopp når 
en budget i balans: 
 

År 2022 2023 2024 2025 
Höjning  12% 12% 5% 5% 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde och finner 
att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/409
2021-04-27

 
Camilla Svensson Till kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Infrastruktur 
 
 
Antagande av ny VA-taxa  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innehållande en 4-årsplan för att uppnå budget i 
balans. VA-taxan börjar gälla den 1 januari 2022 och ska indexregleras enligt KPI årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
  
Brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter för brukande av VA-anläggningen) i 
den nya VA-taxan innebär en helt nödvändig omfördelning av avgiftsfördelning mellan 
abonnentkategorier där man får betala för de nyttor man använder. 
 
För att få en budget i balans föreslår förvaltningen följande höjningar på förbrukningsavgiften 
inom ny taxestruktur utöver beräknat konsumentprisindex (KPI), enligt beräkningar ska då det 
egna underskottet vara betalt inom 3-årsregeln och verksamheten för Vatten och Avlopp når 
en budget i balans: 
 

År 2022 2023 2024 2025 
Höjning  12% 12% 5% 5% 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/409
2021-04-27

Beskrivning av ärendet 
Anläggningsavgiften, som ofta benämns ”anslutningsavgift” utgör en engångsavgift som 
betalas vid anslutning av fastighet till allmän (kommunal) VA-försörjning. Vid eventuell 
senare utökning av till exempel tomtyta, antal lägenheter eller våningsyta utgår dock 
tilläggsavgift till anläggningsavgiften. Anläggningsavgiftens huvudsyfte är att täcka VA-
huvudmannens kostnad för att bygga/utföra allmän va-anläggning för försörjning av 
fastigheten.  
 
Avgift allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning  
Avser anläggningsavgift som allmän platshållare (APH) ska betala vid utbyggnad och/eller 
anslutning av allmän platsmark till allmän dagvattenanläggning. 
 
Brukningsavgiften är den periodiskt återkommande avgiften för brukande av allmän 
(kommunal) VA-försörjning. Brukningsavgiften syftar till att täcka VA-huvudmans drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-
anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 
 
Det nya förslaget av struktur till taxa medger en debitering av Vatten, spillvatten och 
dagvatten. Då nuvarande VA-taxas brukningsavgift endast innehåller avlopp som begrepp 
betalar fastigheter som enbart är anslutna till spillvatten även avgift för avledning av 
dagvatten. I samband med separering av begreppet avlopp till vattentjänsterna spillvatten 
respektive dagvatten balanseras nya avgiftsnivåerna upp på så sätt att fastigheter som både 
nyttjar dagvattentjänsterna och är anslutna till spillvattenförsörjning kommer belastas av 
högre brukningsavgift än de fastigheter som exempelvis enbart är anslutna till 
spillvattenförsörjningen. 
 
I grunden innebär denna förändring att efter införande av ny VA-taxa kommer fastighetsägare 
enbart betala avgifter för de vattentjänster som de nyttjar, vilket är en avgörande förutsättning 
för att uppnå lagkravet om skälig och rättvis avgiftsfördelning. 
 
Föreslagen VA-taxas kategorisering av fastigheter utgår helt från Svenskt Vattens basförslag 
till VA-taxa och därmed säkerställer att gällande lagstiftning och rättspraxis åberopas i förslag 
till ny VA-taxa. Aktuell kategorisering finns likt lägenhetsavgiften (som i ny VA-taxa föreslås 
ändras till bostadsenhetsavgift) och fördelningen dagvatten och spillvatten med i nuvarande 
VA-taxas anläggningsavgift men däremot inte i nuvarande VA-taxas brukningsavgift.  
 
En viktig VA-juridisk förutsättning är att VA-avgifter inte enbart ska fördelas utifrån verklig 
användning av VA-försörjningen utan även för själva brukningsrätten, dvs möjligheten att 
kunna nyttja VA-anläggningen. Logiken i dessa förutsättningar ligger i att VA-huvudmannen 
måste bygga upp och driva den allmänna VA-anläggningen så att den när helst behovet 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/409
2021-04-27

uppstår kan nyttjas av alla anslutna fastigheter. Investeringar och drift av ledningsnät, 
vattenverk, reningsverk etcetera måste således baseras på årlig toppbelastning. 
I enlighet med Svenskt Vattens basförslag införs automatisk indexreglering i föreslagen ny 
VA-taxa. Indexreglering ska årligen ske baserat på KPI. Införandet innebär rent praktiskt att 
några politiska beslut inte erfordras för att VA-taxan ska följa samhällets generella 
kostnadsutveckling. Om man däremot vill införa andra revideringar i VA-taxan, eller 
avgiftsjusteringar som avviker mot fastställd KPI, krävs politiskt beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nytt förslag till VA-taxa ska ge en större täckningsgrad vid nya exploateringar samt ge 
förvaltningen möjligheten att öka arbetet med drift och underhåll av befintliga anläggningar. 
Taxan beräknas också kunna betala tillbaka den skuld som verksamheten dragit på sig till 
skattekollektivet inom tre år. 
 
För att få en budget i balans föreslår förvaltningen följande höjningar på förbrukningsavgiften 
inom ny taxestruktur utöver beräknat konsumentprisindex (KPI), enligt beräkningar ska då det 
egna underskottet vara betalt inom 3-årsregeln och verksamheten för Vatten och Avlopp når 
en budget i balans: 
 

År 2022 2023 2024 2025 
Höjning  12% 12% 5% 5% 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet kommer att leda till att förvaltningen kan på ett strategiskt sätt planera och förbättra 
miljön där breddningar av avloppsvatten sker samt öka underhåll av vattenledningar för att 
minska ut läckage.  
 
Juridiska bedömningar 
Med den nya taxan kommer kommunen kunna uppfylla lagkrav kring hur avgifter ska tas ut 
inom VA-verksamheten 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 
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TAXA                 

För Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  

Taxan är antagen av kommunfullmäktige den 202X-XX-XX enligt §X. Huvudman för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Stenungsunds kommun. Avgifter enligt denna 
taxa skall betalas till Stenungsunds kommun. 
§1 
För att täcka kostnader för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg (Dagvatten gata) 
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.   
§2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  
§3 
I dessa taxeföreskrifter avses med   
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.   
Exempel på sådana byggnader är:  
Kontor Förvaltning  Stormarknader  
Butiker Utställningslokaler Sporthallar  
Hotell Restauranger  Sjukvård 
Hantverk Småindustrier Utbildning 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts.  
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas 
varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS21054:2009 som en 
bostadsenhet. 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark.  
§4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:  
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.  
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.  
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.  
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.  
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.  
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§5  
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift.  
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df. 

om 73 120 kronor om 91 400 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 

om 29 000 kronor om 36 250 kronor 

c) en avgift per m² tomtyta om 32,41 kronor om 40,51 kronor 
d) en avgift per bostadsenhet om 35 500 kronor om 44 375 kronor 
e)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

om 16 768 kronor om 20 960 kronor 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA).  
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).  
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs 
i 8.2.  
5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.  
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.  
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
bostadsenhet.  
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgiften utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df. 

om 73 120 kronor om 91 400 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 

om 29 000 kronor om 36 250 kronor 

c) en avgift per m² tomtyta om 52,13 kronor om 65,16 kronor 
d) en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

om 16 768 kronor om 20 960 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.  
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.  
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner.  
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.  
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen.  
6.5 Dras ytterligare servisledning och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgift enligt 6.1 a) och b). 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.  
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
§7 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgiften utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% -  
Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 e) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.  
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
* Bebyggs bostadsfastighet tas det ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
§8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt  

  V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 
Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 
6.1 b) respektive 6.1 d).  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.  
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre.  
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
30% av avgifter enligt 5.1a) respektive 6.1a). Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnad till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av 
övriga servisledningar.  
§9  
Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning skall erlägga anläggningsavgift.  
Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 
en avgift per m² allmän platsmark för anordnande 
av dagvattenbortledning 

om 6,48 kronor om 8,10 kronor 
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§10  
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på indextalet XXX,XX (202X-XX-XX) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Avrundning skall ske till 
närmast heltal kronor inklusive moms med undantag för §5.1.c, §6.1.c och §9 där 
avrundning ska ske till närmast heltal ören inklusive moms. 
§11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5 – 8 får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
§12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.  
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen, från den dag betalning skulle ha skett.  
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas enligt 12.2.  
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
§13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför.  
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del, med avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del.  
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.  
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§14 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) en fast avgift per år  om 1 916 kronor om 2395 kronor 
b) en avgift per m³ levererat vatten om 28,64 kronor om 35,80 kronor 
c) en avgift per år och bostadsenhet för 

bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet  

om 140 kronor om 175 kronor 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal 
m² tomtyta för annan fastighet  

om 8 kronor om 10 kronor 

 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.  
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 
Fast avgift  14.1 a) 25% 54% 16% 5% 
Avgift per m³  14.1 b) 35% 65% - - 
Avgift per bostadsenhet  14.1 c) 25% 55% 15% 5% 
Avgift efter tomtyta  14.1 d) 25% 55% 15% 5% 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 250 m³/bostadsenhet och år i permanentbostad och 150 
m³/bostadsenhet och år för fritidsbostad. 
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per bostadsenhet.  
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 50% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen.  
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- 
och miljödomstolen. 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 18. 
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14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 70% av avgiften enligt 14.1 b). 
§15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark underhålls skall erlägga brukningsavgift. 
Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 
en avgift per m² allmän platsmark för bortledande 
av dagvatten 

om 0,48 kronor om 0,60 kronor 

 
§16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 
skall avgift för spillvatten erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan 
huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 
§17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 
Fast avgift  14.1 a) 25% 54% 16% 5% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
 
 
  

88



Senast rev 2021-05-09 

  
§18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 
Nedtagning av vattenmätare 452 kronor 565 kronor 
Uppsättning av vattenmätare 452 kronor 565 kronor 
Avstängning av vattentillförsel 452 kronor 565 kronor 
Påsläpp av vattentillförsel 452 kronor 565 kronor 
Montering av strypbricka i vattenmätare vid 
bristande betalning och annan försumlighet enligt 
§43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

904 kronor 1 130 kronor 

Demontering av strypbricka i vattenmätare efter 
bristande betalning och annan försumlighet enligt 
§43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

904 kronor 1 130 kronor 

Tillägg för vattenmätare i vattenmätarbrunn  724 kronor 905 kronor 
Undersökning av vattenmätare inkl montering:  

- Mätarstorlekarna Q34, Q310 och Q316: 
 

- Mätare större än Q316: 

 
1868 kronor 
 
904 kronor + 
verifierade 
kostnader för 
undersökning 
och frakt. 

 
2 335 kronor 
 
1 130 kronor + 
verifierade 
kostnader för 
undersökning och 
frakt. 

Förgävesbesök vid aviserat eller överenskommet 
besök. 

360 kronor 450 kronor 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
§19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
§20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller 
annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett.  
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§22 
Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på indextalet xxx,xx (202X-XX-XX) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Avrundning skall ske till 
närmast heltal kronor med moms, med undantag av § 14.1b) och § 15 där avrundning 
skall ske till närmaste heltal öre med moms. 

TAXANS INFÖRANDE 
§23 
Denna taxa träder i kraft 202X-XX-XX. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas 
i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 88 Dnr: KS 2018/321 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 i Stora höga 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka ram med 1 300 tkr för utbyggnad och färdigställandet av 
gång- och cykelväg längs väg 574. Den ökade kostnaden föreslås täckas av omfördelning av 
medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre Ringleden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söderut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7 100 tkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3 000 tkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medförde ökade kostnader. Den budget 
sattes till 13 000 tkr där kostnaden för kommunen landade på 5 800 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fattade den 10 juni 2020 (§104) beslut att följa det förslag som 
Trafikverket tagit fram. 
 
Trafikverket har under vår 2021 informerat kommunen att förväntad kostnad för projektet 
ökar. Den nya totalkostnaden för projektet beräknas till 16 000 tkr, där kommunens 
förväntade del uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för kommunen med 1 300 tkr jämfört 
med tidigare given budget. 
 
Ökningen beror på att trafikverket i sin tidigare kalkylering gjort en kalkylmiss och inte fått 
med hela kostanden för bron.   
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) föreslår avslag på förvaltningens förslag om att utöka ramen för utbyggnad 
och färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 
 
Olof Lundberg (S) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut om att utöka ramen för 
utbyggnad och färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att allmänna utskottet beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 

 
 
 

92



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/321
2021-06-28

 
Anna-Maria Samuelsson Till kommunstyrelsen 
Projektledare Infrastruktur 
 
 
Utökad ram av investeringsbudget på grund av utbyggnad av gång- 
och cykelväg längs väg 574 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka ram med 1 300 tkr för utbyggnad och färdigställandet av 
gång- och cykelväg längs väg 574. Den ökade kostnaden föreslås täckas av omfördelning av 
medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre Ringleden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söderut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7 100 tkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3 000 tkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medförde ökade kostnader. Den budget 
sattes till 13 000 tkr där kostnaden för kommunen landade på 5 800 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fattade den 10 juni 2020 (§104) beslut att följa det förslag som 
Trafikverket tagit fram. 
 
Trafikverket har under vår 2021 informerat kommunen att förväntad kostnad för projektet 
ökar. Den nya totalkostnaden för projektet beräknas till 16 000 tkr, där kommunens 
förväntade del uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för kommunen med 1 300 tkr jämfört 
med tidigare given budget. 
 
Ökningen beror på att trafikverket i sin tidigare kalkylering gjort en kalkylmiss och inte fått 
med hela kostanden för bron.   
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/321
2021-06-28

 
 
Beskrivning av ärendet 
I Stenungsunds kommuns cykelplan antagen den 20 juni 2016 anges sträckan mellan Stora 
Höga och Jörlanda som en av fem sträckor som är kvar av högsta prioritet. Sträckan är 
inplanerad i den ekonomiska planen för 2020 - 2022. 
 

 
 
Etappen och sträckningen är implementerad och prioriterad från Göteborgsregionen (GR). Det 
finns inom GR ett politiskt ställningstagande om att prioritera huvudcykelnätet i regional 
planering. 
 
Etappen Stora Höga till Anråsevägen är en del i ett större sammanhang där syftet är att få en 
gemensam sammanhållande cykelväg från Kode till Ödsmål. För Stenungsunds kommun är 
detta en viktig länk för att binda samman hela cykelnätet. 
 
Aktuell sträcka lämnades in via kommunalförbundet 2016 för att få Trafikverket att prioritera 
och finansiera sträckan via regional plan och att kommunen går in och medfinansierar med  
50 % av kostnaden. 
 
Enligt väglagen måste cykelvägen ligga i direkt anslutning till Trafikverkets väg för att de ska 
kunna genomföra och delfinansiera projektet. Trafikverket har utifrån denna förutsättning 
undersökt två alternativ i sin utredning, där cykelvägen ligger öster eller väster om befintlig 
väg. Utifrån detta har Trafikverket kommit fram till att nuvarande förslag (västra sidan) är det 
bästa av de två. 
 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
Inför kommunens beslut utreddes ytterligare alternativ, beslut togs 2020-06-10 (§104) att följa 
det förslag som Trafikverket tagit fram. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/321
2021-06-28

 
Trafikverket har under våren 2021 informerat kommunen att förväntad kostnad för projektet 
ökar. Den nya totalkostnaden för projektet beräknas till 16 000 tkr, där kommunens 
förväntade del uppgår till 7 100 tkr. En kostnadsökning för kommunen med 1 300 tkr jämfört 
med tidigare given budget. 
 
Ökningen beror på att trafikverket i sin tidigare kalkylering gjort en kalkylmiss och inte fått 
med hela kostanden för bron.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
I tidigare beslut uppgavs totalkostnad för projektet på 1 300 tkr varav kommunens ska 
finansiera 5 800 tkr. Ny kostnadsberäkning uppgår nu till 16 000 tkr, varav kommunen ska 
finansiera med 7 100 tkr. Total ökning för kommunen är 1 300 tkr. Den ökade kostnaden 
föreslås täckas av omfördelning av medel avsatta för gång- och cykelväg utmed Yttre 
Ringleden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En sammanhållande gång- och cykelväg skapar en trygg och säker trafiksituation för barn och 
ungdomar som tar sig från Jörlanda till Stora Höga och från Stora Högas samhälle till Stora 
Högaskolan.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 11, ”Hållbara städer och samhällen” samt mål nummer 9 ” Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur” av de globala målen i Agenda 2030. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-28 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 87 Dnr: KS 2021/649 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten Norums-Torp 1:36 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Norums-Torp 1:36 i enlighet med karta i tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-24. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Hallerna planeras för en ny förskola. Sökt område ingår i 
dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till kommunalt verksamhetsområde och 
VA-ledningar finns i närliggande gata. I framtagen detaljplan för förskolan i norra Hallerna 
har det framkommit att det finns ett behov av VA-försörjning från kommunal anläggning.  
 
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:36 till den kommunala VA-anläggningen behöver 
cirka 20–30 meter spillvattenledning byggas ut samt serviser för dagvatten och dricksvatten 
upprättas från befintliga ledningar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
 
Beslut skickas till 
Lisa.Chohan-Stromner@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/649
2021-06-29

 
Lisa Chohan Strömner Till kommunfullmäktige 
 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten för Norums-Torp 1:36 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Norums-Torp 1:36 i enlighet med karta i tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-24. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Hallerna planeras för en ny förskola. Sökt område ingår i 
dagsläget inte i ett verksamhetsområde men angränsar till kommunalt verksamhetsområde och 
VA-ledningar finns i närliggande gata. I framtagen detaljplan för förskolan i norra Hallerna 
har det framkommit att det finns ett behov av VA-försörjning från kommunal anläggning.  
 
För att ansluta fastigheten Norums-Torp 1:36 till den kommunala VA-anläggningen behöver 
cirka 20–30 meter spillvattenledning byggas ut samt serviser för dagvatten och dricksvatten 
upprättas från befintliga ledningar.  
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2021-06-29
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/649
2021-06-29

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att upprätta verksamhetsområdet ryms i beslutad investeringsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutets konsekvenser för barn kommer att bli en bättre miljö där fastigheten är ansluten till 
kommunal VA-anläggning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Lisa.Chohan-Stromner@stenungsund.se
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 89 Dnr: KS 2021/253 
 
Gatunamn Munkeröd 1:12 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att namnet Hammarvägen ska gälla som gatunamn för den 
kommande vägen inom detaljplan 323 för Munkeröd 1:12 med flera - industri och 
småindustri. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom detaljplanen för ”Munkeröd 1:12 med flera – industri och småindustri” (Detaljplan 323) 
ska vägen namnsättas, förslag på gatunamn är Hammarvägen. 

Namnet Hammarvägen syftar till trakten Hammar i närområdet, men också till verktyget 
hammare. Vägar för småindustri har tidigare namngivits efter ett namntema med 
verktygsnamn och därför bör även denna väg följa det temat. Stenungsunds 
hembygdsförening har tillfrågats och inkommit med namnförslag. De har inget att anmärka på 
namnet Hammarvägen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
 
Beslut skickas till 
asa.wahlstrom@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/253
2021-06-18

 
Åsa Wåhlström Till kommunstyrelsen 
Gisingenjör 
 
 
Namnsättning av gata inom detaljplan 323 för Munkeröd 1:12 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att namnet Hammarvägen ska gälla som gatunamn för den 
kommande vägen inom detaljplan 323 för Munkeröd 1:12 med flera - industri och 
småindustri. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom detaljplanen för ”Munkeröd 1:12 med flera – industri och småindustri” (Detaljplan 323) 
ska vägen namnsättas, förslag på gatunamn är Hammarvägen. 

Namnet Hammarvägen syftar till trakten Hammar i närområdet, men också till verktyget 
hammare. Vägar för småindustri har tidigare namngivits efter ett namntema med 
verktygsnamn och därför bör även denna väg följa det temat. Stenungsunds 
hembygdsförening har tillfrågats och inkommit med namnförslag. De har inget att anmärka på 
namnet Hammarvägen. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/253
2021-06-18

 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
asa.wahlstrom@stenungsund.se
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
§ 90 Dnr: KS 2018/163 
 
Försäljning av Höga 1:226, Stora Höga södra Industriområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Compact Living Nordic ABs begäran om att teckna nytt 
köpekontrakt med samma villkor som tidigare för industrifastigheten Höga 1:226. Fastigheten 
ska läggas ut till försäljning igen då priset på marken inte är relevant idag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige att fastställa markpriset för den 
kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. Fastigheten Höga 1:226 var 
en av fastigheterna på industrimarken som därefter såldes, köpekontrakt tecknades den 14 
december 2017. 

I köpekontraktet finns krav på byggnadsskyldighet vilket innebär att byggnation på marken 
ska påbörjas inom en utsatt tid, om inte detta utförs går köpet åter. Med ”påbörjas” avses i 
kontraktet att bottenplatta eller grundmurar ska vara färdigställda. Syftet med 
byggnadsskyldigheten är att mark som säljs av kommunen ska bebyggas och inte köpas i 
spekulationssyfte. 
 
För Höga 1:226 har byggnadsskyldigheten inte uppfyllts och köparen har fått kontraktet 
förnyat två gånger tidigare på grund av anledningar som förvaltningen bedömt rimliga. Nu har 
tiden för att uppfylla byggnadsskyldigheten gått ut igen och fastigheten har därför återgått till 
kommunen. Köparen önskar att få ett förnyat köpekontrakt, anledningen är att bygglov för 
marken har överklagats. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att allmänna utskottet ska besluta enligt följande: Avslag då det är 
en helt annan köpare för tomten än den som står på avtalet, tomten ska gå ut på försäljning 
igen då priset på marken inte är relevant idag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-23 
Köpekontrakt 
E-post från Compact Living Nordic AB 
 
Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/163
2021-06-23

 
Lisa Bertilsson Till kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Försäljning av Höga 1:226, Stora Höga södra industriområde 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att det tidigare tecknade köpekontraktet med Compact Living 
Nordic AB, om försäljning av den kommunala industrifastigheten, Höga 1:226 ska förnyas. 
Det görs genom att teckna nytt köpekontrakt med samma villkor som i tidigare, undantaget 
från punk 5 och 8 gällande byggnadsskyldigheten. Byggnadsskyldigheten i punkt 8 sätts till 6 
månader och inom samma tid ska resterande köpeskilling vara betald, punkt 5. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige att fastställa markpriset för den 
kommunala industrimarken i Stora Höga Södra industriområde. Fastigheten Höga 1:226 var 
en av fastigheterna på industrimarken som därefter såldes, köpekontrakt tecknades den 14 
december 2017. 

I köpekontraktet finns krav på byggnadsskyldighet vilket innebär att byggnation på marken 
ska påbörjas inom en utsatt tid, om inte detta utförs går köpet åter. Med ”påbörjas” avses i 
kontraktet att bottenplatta eller grundmurar ska vara färdigställda. Syftet med 
byggnadsskyldigheten är att mark som säljs av kommunen ska bebyggas och inte köpas i 
spekulationssyfte. 
 
För Höga 1:226 har byggnadsskyldigheten inte uppfyllts och köparen har fått kontraktet 
förnyat två gånger tidigare på grund av anledningar som förvaltningen bedömt rimliga. Nu har 
tiden för att uppfylla byggnadsskyldigheten gått ut igen och fastigheten har därför återgått till 
kommunen. Köparen önskar att få ett förnyat köpekontrakt, anledningen är att bygglov för 
marken har överklagats. 
 
Beskrivning av ärendet 
Första köpekontraktet för Höga 1:226 tecknades den 14 december 2017.  Den utsatta ramen 
för byggnadsskyldighet enligt köpekontraktet på 24 månader uppnåddes inte av köparen. 
Köparen önskade mer tid och förvaltningen bedömde att köparen verkade för att genomföra 
byggnationen och ansåg det därför skäligt att förnya köpekontraktet. Förvaltningen bedömde 
att det fortfarande var i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om försäljning av mark 
inom Stora Höga Södra industriområde. Köpekontraktet förnyades den 12 december 2019 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/163
2021-06-23

med samma villkor som tidigare, undantaget tiden för att uppfylla byggnadsskyldigheten som 
sattes till 12 månader, efter köparens önskemål.  

Villkoret uppfylldes inte inom utsatt tid, enligt köparen på grund av omständigheter av 
Corona pandemin. Förvaltningen bedömde på nytt att köparen verkade för att genomföra 
byggnadsskyldigheten och förnyade köpekontraktet den 9 december 2020 med samma villkor 
som tidigare, undantaget tiden för att uppfylla byggnadsskyldigheten som sattes till 3 
månader, efter köparens önskemål. 

Köpare hade vid denna tidpunkt fått bygglov men det som köparen missat var att bygglovets 
tid för överklagande inte gått ut. Bygglovet blev överklagat den 14 december 2020 och ligger 
nu hos domstol.  

Tiden för att uppfylla byggnadsskyldigheten gick ut den 9 mars 2021. Fastigheten har därför 
gått åter till kommunen och enligt köpekontraktet har köparen inte rätt att erhålla 
återbetalning av dellikvid som erlagts. 
 
Köparen vill att köpekontraktet förnyas ytterligare en gång. Kommunen har tidigare för andra 
fastigheter i området förnyat kontrakt på grund av överklagat bygglov. Nu har förlängning 
dock redan skett två gånger och det finns kännedom om att säljaren avser sälja vidare 
fastigheten och låta en tredje part fullfölja byggnadsskyldigheten.   

Förvaltningen kan inte längre med samma säkerhet göra bedömningen att ett nytecknande av 
köpet är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om försäljning av mark inom Stora Höga 
Södra industriområde och lyfter därför frågan för politiskt beslut.  
 
I köpekontraktet finns inget hinder att överlåta fastigheten vidare. Dock kvarstår ansvaret om 
byggnadsskyldigheten till kommunens avtalspart. 
  

Ekonomiska konsekvenser 
Om kommunen väljer att sälja fastigheten till någon annan istället för att förnya köpet med 
den första köparen, så har kommunen rätt att behålla den redan inbetalda dellikviden. 
Kommunen har troligtvis möjlighet att få ut mer i ersättning om fastigheten säljs via öppna 
marknaden. Tidigare köpeskilling var i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 19 
december 2016.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Fastigheten är belägen i ett industriområde där barn inte ska vistas. En försäljning av denna 
fastighet anses därför inte påverka barn.  
 
Juridiska bedömningar 
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Köpet föreslås förnyas. Kommunen ska sälja fastigheter till marknadsmässigt pris, när 
fastigheten såldes till köparen första gången ansågs priset vara marknadsmässigt.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-23 
Köpekontrakt 
E-post från Compact Living Nordic AB 
E-post från Tuve Bygg AB 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor Samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungund.se
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From:                                 Marcus Isaksson
Sent:                                  Wed, 14 Apr 2021 16:53:17 +0200
To:                                      Lisa Bertilsson; Magnus
Subject:                             Stora höga södra industriområde, Höga 1:226

Tack för trevligt samtal i morse,

 

Återkommer beträffande Stora Höga 1:226

 

Stenungsund kommun och Compact Living Nordic AB förlängde kontraktet 3 månader för att på 
det sättet färdigställa kravet om påbörjat grundarbete. Bolaget fick bygglovet godkänt den 27/11 
2020

Efter att gått igenom ärendet bad vi om tekniskt möte i epost 4/feb. Bolaget bad om ett partiellt 
startbesked för markarbetena. Mötet ställdes in enligt gällande myndighetsregler för pandemin då 
deltagare har symptom för Covid, i detta fall var det ägare och företrädare för Compact Living 
Nordic. Vi bad om ett nytt tekniskt möte men då inte Byggnadsnämnden hade tider förrän 7 April 
bestämdes det som nytt datum för tekniskt samråd. Den 6 April meddelade Linus Pettersson att 
tekniska mötet var inställd då bygglovet var överklagat och skall prövas i Länsrätten. Jag har inte 
kunnat se att denna information har kommit till bolagets kännedom utan fick det meddelat från 
Linus Pettersson den 6 April att bygglovet är överklagat och därmed kan ej startbesked ges. Om 
bolaget hade vetat detta så hade bolaget vidtagit åtgärder för att säkerställa kontrakt då 
förseningen berodde på överklagan.

 

Det som jag kan tycka när jag inhämtat information om handläggning från det att köpekontraktet 
förlängdes är att den föreslagna tiden, 3 månader, var rimlig för att få påbörja grundarbete då det 
är av enklare form. Det som inte framkom är att Stenungssunds kommun varit väl medvetna om 
att det finns en ”rättshaverist” som överklagar samtliga bygglov gällande detta område, detta 
medför att ni vid tecknandet av kontraktet visste att 3 månader de facto ej möjligt då det skall 
prövas rättsligt. Med den bakgrunden finns det inget som Bolaget kan göra för att uppfylla 
kontraktets tidsramar oavsett hur mycket resurser som bolaget lägger.

Jag beklagar att informationen inte har kommit till dig men i min enfald trodde jag att 
Byggnadsnämnden informerade berörda parter om försening så att det inte uppkommer en sådan 
situation som nu föreligger. Jag kan bara be om ursäkt att det har missats att ta direkt kontakt med 
dig beträffande kontraktet och att vi ej var medvetna om att en byggstart var omöjlig när 
kontraktet förlängdes.

Ber därför att kontraktet mellan part aktiveras och förlängs enlig estimerad tid för överklagan 
samt tekniskt samråd inklusive mindre tid för att färdigställa grundarbetet enligt bygglov
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Med Vänliga Hälsningar

Marcus Isaksson

Compact Living Nordic AB
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From:                                 Henrik Gustafsson
Sent:                                  Fri, 28 May 2021 07:49:14 +0000
To:                                      Lisa Bertilsson
Cc:                                      Marcus Isaksson
Subject:                             Höga 1:226
Attachments:                   001-21-016_210504 WAP Stenungsund_BYGGNAD - Sheet - BD104 - Sektion.pdf, 
001-21-016_210504 WAP Stenungsund_BYGGNAD - Sheet - BD105 - 3D.pdf, 001-21-016_210504 WAP 
Stenungsund_TOMT - Sheet - BD101A - Tomtplanering.pdf, 001-21-016_210504 WAP 
Stenungsund_TOMT - Sheet - BD101B - Marknivåer.pdf, 001-21-016_210504 WAP 
Stenungsund_BYGGNAD - Sheet - BD102 - Plan.pdf, 001-21-016_210504 WAP Stenungsund_BYGGNAD - 
Sheet - BD103 - Fasad.pdf

Hej Lisa, 
 
Träffade Marcus på Compact Living Nordic AB rörande Höga 1:226. 
 
Vår tanke är att göra ett transportköp av marken till samma peng som står i ert avtal , dvs 2 452 500 kr. 
Detta är en form av sale and lease back. 
 
Då Compact Living Nordic AB inte får till sin finansiering i detta projekt tar vi över marken, uppför 
byggnaden och hyr ut till Compact Living Nordic AB samt andra verksamheter. 
 
Vi har för avsikt att uppföra en byggnad om ca 2000 kvm. Bifogar lite A ritningar. 
 
Jag har stämt av detta med bygglov och fått feed-back för att undvika överklaganden från en viss 
person. 
 
Mvh 
 
Henrik 
 
Med vänlig hälsning 
 
HENRIK GUSTAFSSON 

────────────────────────────────── 
AFFÄRSUTVECKLARE 
henrik.gustafsson@tuvebygg.se                                                  
0709-62 08 43
Vxl 031-785 15 00
 
 

Tuve Bygg AB 
Johannefredsgatan 5, Mölndal
Box 80, 431 21 Mölndal

www.tuvebygg.se              
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 84 Dnr: KS 2021/417 
 
Remiss om riskhanteringsplan för Stenungsund enligt 
översvämningsdirektivet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-06-04 som sitt eget svar på Länsstyrelsens 
remiss om Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt översvämningsdirektivet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekvenserna av 
översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga områden som hotas 
av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. I Sverige genomförs 
översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av 
översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 
 
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande 
översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och 
Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena och skickat ut 
dessa på remiss till kommunerna. Yttrande över riskhanteringsplan ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 24 september.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Remissvar - Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt översvämningsdirektivet 2021-06-04 
Mål och åtgärdstabell Stenungsund 
Riskhanteringsplan Stenungsund 2022-2027 
 
Beslut skickas till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
maria.alm@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/417
2021-08-09

 
Maria Alm Till kommunstyrelsen 
Miljöstrateg 
 
 
Remiss om Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt 
översvämningsdirektivet 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-06-04 som sitt eget svar på Länsstyrelsens 
remiss om Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt översvämningsdirektivet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekvenserna av 
översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga områden som hotas 
av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. I Sverige genomförs 
översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av 
översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 
 
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande 
översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och 
Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 
 
Länsstyrelsen har tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena och skickat ut 
dessa på remiss till kommunerna. Yttrande över riskhanteringsplan ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 24 september.    
 
Beskrivning av ärendet 
I riskhanteringsplanen, som sträcker sig mellan 2022–2027, beaktas översvämningar från 
havet samt översvämningar orsakade av skyfall inom ett geografiskt avgränsat område. 
Riskhanteringsplanerna bygger på framtagna hotkartor som visar på utbredningen, djupet och 
vattenhastigheten vid en översvämning. Hotkartorna beskriver två olika nivåer, 100 års-nivå 
samt beräknad högsta nivå i slutet av seklet. Utifrån hotkartorna togs riskkartor fram. Dessa 
visar vad som finns inom hotkartan, bland annat typ av verksamheter, infrastruktur, 
befolkning med mera som riskerar att drabbas vid en översvämning. 
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Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder 
för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder 
av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknad högsta nivå i havet kommer att få 
omfattande konsekvenser i Stenungsunds tätort med omnejd:  

 Drygt 1 200 boenden kommer att få svårt ta sig till och från sina bostäder.  
 Flera samhällsviktiga verksamheter kommer att påverkas och riskerar att drabbas av 

störningar.  
 Transportvägar och infrastrukturproblematik kan påverka varuflöden och leda till att 

räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst får svårt att förflytta sig.  
 Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden sprids och påverkar 

naturen i skyddade områden samt den ekologiska statusen.  
 Kulturmiljöområden av riksintressen och byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde 

kommer att påverkas.  
 De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastigheter, affärs – 

och butiksområden, kontorsfastigheter samt offentlig service. 
 
MSB har tagit fram fyra övergripande mål som utgår från översvämningsförordningens fyra 
fokusområden: 

 Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet personer som 
påverkas negativt av en översvämning.  

 Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid en 
översvämning.  

 Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och annat 
materiellt kulturarv vid en översvämning.  

 Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning. 

 
Utifrån de övergripande målen har följande målområden tagits fram: 

- Resultatmål - preciserar vilken påverkan på samhället som kan accepteras vid en 
omfattande översvämning samt vilka funktioner som bör upprätthållas och fungera. 

- Åtgärdsmål - preciserade mål för olika åtgärder som kan tas fram för att uppnå 
resultatmålen. 

- Kunskapsmål - förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare för att inhämta 
mer kunskap. 

 
De åtgärder som föreslås syftar till att uppnå riskhanteringsplanens mål. I enlighet med 
MSB:s vägledning har åtgärder identifierats inom fyra åtgärdskategorier: 
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 Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller 
anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. 

 Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. 

 Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig 
varning, planer, övningar, utbildningar. 

 Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar samt 
erfarenhetsåterföring. 

 
35 åtgärder där Stenungsund är ansvarig finns framtagna. 
 
Länsstyrelserna ansvarar för att fastställa, anta och följa upp riskhanteringsplanerna. 
Länsstyrelsen ansvarar även för att samordna innehåll med berörd lagstiftning och annat 
arbete som är relevant för riskhanteringsplanen för att uppnå översvämningsdirektivets syfte.  
 
Länsstyrelsen har inget ansvar eller mandat att besluta vilka åtgärder som kommunen och 
andra aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämning utifrån den här 
riskhanteringsplanen. Riskhanteringsplanen är enbart rådgivande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den framtagna riskhanteringsplanen sträcker sig mellan 2022–2027 och består av 35 åtgärder 
som är riktade mot Stenungsunds kommun. För genomförande av samtliga åtgärder inom 
perioden bedöms omfattande resurser behöva tas i anspråk. Flertalet av de åtgärder som 
handlar om att ta fram kunskap och genomföra analyser bör kunna genomföras inom 
perioden. Dock så är det inte rimligt för kommunen att genomföra de faktiska fysiska 
åtgärderna och utvärdera dem. Dessa åtgärder föreslås att genomföras inom kommande 
åtgärdsprogram.  
 
Gällande flera av åtgärderna så är arbetet med ett genomförande redan pågående. Ytterligare 
fler åtgärder kommer tas upp som åtgärder inom kommunens kommande 
klimatanpassningsplan och genom den tidsättas, kopplas till budget och organisation.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Klimatförändringarna påverkar alla, men barn och framtida generationer blir mer drabbade än 
dagens vuxna då effekterna av klimatförändringarna blir mer påtagliga och ökar framöver. Att 
anpassa dagens samhälle så att vi står robusta mot de förändringar som kommer komma är 
därför extra viktigt för barnen och de kommande generationerna. Det är hur samhället 
planeras och byggs idag som har betydelse för hur redo och motståndskraftig samhället 
kommer vara framöver. 
 
Juridiska bedömningar 
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Länsstyrelsen har inget mandat att besluta vilka åtgärder som kommunen och andra aktörer 
ska vidta för att förebygga och hantera översvämning utifrån den här riskhanteringsplanen. 
Riskhanteringsplanen är alltså inte bindande. Däremot kan andra lagar och förordningar ligga 
till grund för att åtgärder genomförs. Det rör sig främst om Miljöbalken, Sevesolagstiftningen, 
Lagen om skydd mot olyckor samt PBL. Vilka lagar som beror vilka åtgärder framgår under 
mål och åtgärdstabellen för Stenungsund. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör: 
Mål nr 3 om God hälsa och välbefinnande 
Mål nr 6 om Rent dricksvatten och sanitet för alla 
Mål nr 11 om Hållbara städer och samhällen 
Mål nr 13 om Bekämpa klimatförändringarna 
Mål nr 15 om Ekosystem och biologisk mångfald 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Yttrande/remissvar - Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt översvämningsdirektivet 
2021-06-04 
Mål och åtgärdstabell Stenungsund 
Riskhanteringsplan Stenungsund 2022-2027 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
maria.alm@stenungsund.se  
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 Till vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 
Remissvar - riskhanteringsplan för Stenungsund enligt 
översvämningsdirektivet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-06-04 som sitt eget svar på Länsstyrelsens 
remiss om Riskhanteringsplan för Stenungsund enligt översvämningsdirektivet. 

Yttrande 
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande 
översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och 
Uddevalla som utgör fem av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 
Länsstyrelsen har tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. 
 
De hot- och riskkartor som är framtagna i arbetet med att identifiera det 
översvämningskänsliga området samt de värden som finns inom detta område är av stort 
värde för kommunen och till hjälp i kommunens planering inför klimatförändringarna. 
 
Det område som är utpekat att drabbas av översvämningar från havet sträcker sig från 
Jordhammar-Anrås. Inom detta område finns kemiindustrin belägen. Om en översvämning 
drabbar industrin skulle detta kunna innebära betydande risker både för industrin men även 
för Stenungsunds centrumområde. Kommunen har inte tillsynsansvaret inom industrin utan 
detta ligger på Länsstyrelsen. I och med detta har kommunen begränsad insyn i industrins 
verksamhet och hur olika risker med en översvämning skulle påverka industrin och dess 
omgivning. Länsstyrelsen bör därmed skicka över remissen även till industrin och åtgärder 
utvecklas riktat mot dem. 
 
Vid framtagandet av hotkartorna har SMHI:s 100-årsnivå samt beräknad högsta nivå i slutet 
av seklet använts. Av SMHI har kommunen tidigare fått informationen att vara väldigt 
restriktiva till att använda oss av beräknad högsta nivå i slutet av seklet. Detta då SMHI 
uppger att denna beräkning är väldigt osäker och att planering utifrån det scenariot kan 
innebära onödiga fördyringar för kommunerna. Stenungsunds kommun ställer dig därför 
undrande till varför detta scenario har använts vid framtagandet av hot- och riskkartorna. 
 
De prioriteringar som är satta på åtgärderna låg, måttlig, hög, väldigt hög och kritisk utgår 
ifrån EU:s rapporteringssystem. Men då dessa nivåer och hur de är kopplade till åtgärderna i 
sig inte är satta och bedömda utifrån någon fastslagen metod utan mer utifrån en subjektiv 
bedömning från Länsstyrelsen borde dessa prioriteringsnivåer döljas.  
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Genomgående gäller att de åtgärder som är riktade mot kommunen gällande genomförande av 
identifierade åtgärder inte kommer genomföras under programperioden. Dock kommer 
flertalet av åtgärderna gällande att ta fram kunskapsunderlag och identifiera åtgärder påbörjas 
under programperioden. Det är dock inte säkert att åtgärden slutförs under programperioden. 
Samtliga åtgärder som riktar sig till kommunen är bemötta i bilagan tillhörande 
tjänsteskrivelse med dnr 2021/417 daterat 2021-06-04, Mål och åtgärdstabell Stenungsund. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
Kommunstyrelsen 
 
Olof Lundberg 
Ordförande 
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ID Fokusområde Måltyp Åtgärd
Kort beskrivning

Typ
T.ex. Skydd

Typkod
M#

Effektområde
GS#

Prio
1 till 5

Ansvarig
Länsstyrelsen/
kommunen m.m

Tid
20XX

Status
T.ex: 
Pågående

Annan 
lagstiftning

Kommunens kommentarer

1 Människors hälsa Resultatmål.
Samhällsviktig verksamhet ska 
upprätthållas

1.1.1 Människors hälsa Kunskapsmål 
Samhällsviktiga verksamheter är 
utvärderade vad gäller sårbarhet 
och eventuella konsekvenser vid 
en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Utvärdera samhällsviktiga verksamheter 
och de konsekvenser en översvämning kan 
innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 5 - Kritisk Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Pågående LEH Pågående under programperioden

1.1.2 Människors hälsa Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
samhällsviktiga verksamheter är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda samhällsviktig verksamhet mot 
översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 5 - Kritisk Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Pågående LEH Genomförd i centrum.
Pågående gällande resterande 
kommunen genom arbete med 
klimatanpassningsplanen.

1.1.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
samhällsviktig verksamhet är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda samhällsviktig verksamhet 
genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 5 - Kritisk Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående LEH Ej inom programperiod

1.2.1 Människors hälsa Kunskapsmål
Kommunala 
distributionsbyggnader för gas, 
värme, el eller vatten är kartlagda 
vad gäller funktion och sårbarhet. 
De konsekvenser som en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall kan innebära 
för denna typ av anläggningar är 
kartlagda. 

Identifiera och klassificera de kommunala 
distributionsbyggnaderna vad gäller 
funktion och sårbarhet inför en 
översvämning. Utvärdera de konsekvenser 
en översvämning kan innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 5 - Kritisk Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Pågående LEH Genomförd i centrum.
Pågående gällande resterande 
kommunen genom arbete med 
klimatanpassningsplanen.

1.2.2 Människors hälsa Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
kommunala 
distributionsbyggnader är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda de kommunala 
distributionsbyggnaderna mot 
översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 5 - Kritisk Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Pågående LEH Genomförd i centrum.
Pågående gällande resterande 
kommunen genom arbete med 
klimatanpassningsplanen.

1.2.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda de 
kommunala 
distributionsbyggnader mot 
översvämning är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda de kommunala 
distributionsbyggnader genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 5 - Kritisk Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående LEH Ej inom programperiod

1.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
För att säkerställa 
framkomligheten vid en 
översvämning orsakad av höga 
flöden eller skyfall bör kommunen 
genomföra Lantmäteriets och 
Trafikverkets koncept, 
Blåljuskollen.

Genomföra Lantmäteriets och Trafikverkets 
koncept, Blåljuskollen.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 2 - Måttlig Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående LSO Utverderas och eventuellt genoförs 
under programperioden.

2 Människors hälsa Resultatmål
Kommunikationen till berörda 
aktörer ska vara tydlig före, under 
och efter en översvämning.

2.1 Människors hälsa Åtgärdsmål
Enskilda fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och boende 
ska ha tillgång till lättillgänglig och 
tydlig information om 
översvämningsrisken i området. 
Det ska vara tydligt vem som har 
ansvar för vad och hur var och en 
kan skydda sig mot 
översvämningar.

Informera allmänheten om 
översvämningsrisken och hur den kan 
hanteras via Länsstyrelsens webbplats och 
via berörda aktörers webbplatser.

Beredskapsåtgär
d

M43 
Allmänhetens medvetenhet 
och beredskap

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående Ej kommunens ansvarsområde.

2.2 Människors hälsa Åtgärdsmål
Riskhanteringsplanen och 
riskkarteringen är utvecklade, 
reviderade och kommunicerade 
till berörda aktörer. 

Utveckla, revidera och kommunicera 
riskkarteringen och riskhanteringsplanen. 

Beredskapsåtgär
d

M43
Allmänhetens medvetenhet
och beredskap

Hela riskområdet 3 - Hög Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående Ej kommunens ansvarsområde.

2.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
Berörda aktörer har en god 
förmåga att dela lägesinformation 
med hjälp av tekniska system. 

Medverka i Länsstyrelsens övningar i 
kommunikationssystemet Rakel och andra 
tekniska system t.ex. WIS och 
telefonkonferens.

Beredskapsåtgär
d

M44
Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Stenungsund 
kommun

2022-2027 Pågående Kontinuerligt pågående

2.4 Människors hälsa Åtgärdsmål
Förmågan att hantera 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall hos 
kommunerna med en betydande 
översvämningsrisk kontrolleras. 

Genomföra tematillsyn över förmågan att 
hantera översvämningar hos kommuner 
med en betydande översvämningsrisk.  

Beredskapsåtgär
d

M44
Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet 4 - Mycket hög MSB, Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående LEH Ej kommunens ansvarsområde.

2.5 Människors hälsa Åtgärdsmål
Kommunen är förbereda vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall och har 
kunskap om vilka konsekvenser 
som kan medföra.

Ta fram en kommunal beredskapsplan för 
översvämningsrisken.

Beredskapsåtgär
d

M42
Räddningstjänst och 
beredskapsplanering

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Stenungsund 
kommun

2022-2027 Ej pågående LSO, MB Åtgärden behöver förtydligas med vad 
den innebär. Vi ställer oss positiva till 
åtgärden med ovan kommentarer. 

3 Människors hälsa Resultatmål
Översvämningsrisken ska beaktas i 
översiktsplaner och detaljplaner, 
prövningar och tillsyn.

3.1 Människors hälsa Åtgärdsmål
Intern handläggningstöd för 
planhandläggning, tillsyn och 
prövning för översvämningsrisken 
finns framtagen. 

Ta fram internt handläggarstöd för 
planhandläggning, tillsyn och prövning för 
översvämningsrisker. Stödet ska ge 
anvisningar om i vilka områden 
översvämningsrisker förekommer, vilka 
skyddsnivåer som gäller och grundläggande 
principer för hanteringen.

Förebyggande 
åtgärd

M21
Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Stenungsund 
kommun

2022-2027 Ej pågående PBL Till viss del påbörjad.

3.2 Människors hälsa Åtgärdsmål
Översvämningsrisken är beaktad i 
kommunens översiktsplan. 

Ta fram en komplettering till 
översiktsplanen som har fokus på 
översvämningsrisker.

Förebyggande 
åtgärd

M21
Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Stenungsund 
kommun

2022 Pågående PBL OK genomförs inom 
Klimatanpassningsplan

4 Miljön Resultatmål
En översvämning får inte medföra 
att föroreningar sprids så att det 
orsakar negativa miljö-och 
hälsoeffekter.

4.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
markföroreningar som riskerar att 
spridas inom karterat område. 

Identifiera och bedöm riskerna för de 
markföroreningar som kan spridas inom 
karterat område.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2023 Pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

Det finns ett politiskt inriktningsbeslut 
gällande prioritering för framtagande 
av strategiska planeringsunderlag som 
kopplar till kommunens översiktsplan. 
Ett av planeringsunderlaget är att 
identifiera var kommunen har 
föreorenad mark. 

4.1.2 Miljön Kunskapsmål
De åtgärder för de 
markföroreningar som kan spridas 
är identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
föroreningar inte ska spridas.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2024-2027 Ej pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

Se 4.1.1. 

4.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att 
föroreningar inte ska spridas är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att en översvämning inte medför att 
föroreningar sprids genomförs.

Skyddsåtgärd M35 Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Ej inom programperiod
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4.2.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
utsläpp från avloppsystemet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter som kan ske vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall. Det finns också 
kunskap om vilken hälso- och 
miljöpåverkan det kan orsaka. För 
industriella verksamheter är det 
de som är klassade med miljöfarlig 
verksamhet A och B som ska vara 
med. 

Kartlägg utsläppen från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella verksamheter 
(miljöfarlig verksamhet A och B) som kan 
ske vid en översvämning. Kartlägg också 
vilken hälso- och miljöpåverkan som kan 
uppstå. 

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

I Klimatanpassningsplanen identifieras 
åtgärder för va-ledningsnätet vid en 
översvämningshändelse.
Benämningen avloppsnätet, är det 
enbart spillvatten som avses eller 
både dag och spill? Åtgärden behöver 
förtydligas.

Gällande A och B verksamheter utreds 
detta samtidigt som åtgärd 4.1.2. 
Dessa två delar borde slås ihop till en 
åtgärd.

4.2.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att förebygga utsläpp 
från avloppsnätet, reningsverket 
och industriella verksamheter 
(miljöfarlig verksamhet A och B) är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
kunna förebygga utsläpp från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella verksamheter 
(miljöfarlig verksamhet A och B).

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

Det arbetas kontinuerligt med att 
säkra statusen på va-ledningsnätet 
utifrån de krav som är idag. Frågan är 
dock vem tar kostnaden för 
förebyggande åtgärder på ledningsnät 
och reningsverk vid översvämning? 
Staten behöver tillsätta medel för 
kommunens kommande kostnader. 
Kostnadsfrågan i åtgärden behöver 
förtydligas.

4.2.3 Miljön Åtgärdsmål
Åtgärder som är identifierade och 
utvärderade för att kunna 
förebygga utsläpp är genomförda.

Identifierade  och utvärderade åtgärder  för 
att förebygga utsläpp från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella verksamheter 
(miljöfarlig verksamhet A och B) genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående
Inte inom programperiod.

4.3.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om PFAS 
(perfluorerade och polyfluorerade 
ämnen) förekommer inom 
karterat område. 

Identifiera och bedöm om PFAS finns inom 
karterat område.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Delvis 
pågående.

MB 7, 9, 11, 12 
kap.

Kommunen har kunskap om PEFAS 
inom det översvämningskänsliga 
området gällande de verksamheter 
som kommunen har tillsyn över. När 
det gäller industrins områden så är 
det lst som har tillsynen. Kommunen 
behöver komplettera underlaget 
gällande förekomst av PEFAS vid 
släckningsarbeten. 
Frågan om PFAS i släckningsmedel oc 
dess användning måste riktas till 
Räddningstjänsten för utredning  och 
svar.

4.3.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att PFAS inte ska 
spridas är identifierade och 
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
PFAS inte ska spridas.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Delvis 
pågående.

MB 7, 9, 11, 12 
kap.

Åtgärden behöver utredas under 
programperioden.

4.3.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att inte PFAS 
ska spridas är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att en översvämning inte medför att PFAS 
sprids genomförs.

Skyddsåtgärd M35 Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Ej inom programperiod

5. Miljön Resultatmål
Skyddade naturområden ska 
skyddas mot negativa effekter vid 
översvämningar.

5.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
skyddade miljö-och naturvärden 
som riskerar att påverkas av en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall.

Skyddade miljö- och naturvärden ska vara 
identifierade och utvärderade vad det gäller 
sårbarhet mot översvämningar och 
hantering av översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2023 Pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

Genomförs via 
klimatanpassningsplanen.

5.1.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda de 
skyddade miljö-och naturvärden 
är identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda de skyddade miljö-och naturvärden.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

LST är tillsynsmyndighet för Natura 
2000 området Stenungsundskusten. 
Vid Jordhammar i Ödsmål kommer ett 
biotopskyddsområde etableras som 
lst förvaltar. Åtgärder bör tas fram i 
samarbete mellan kommun, 
markägare och lst längs hela 
kuststräckan. 

5.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda de 
skyddade miljö- och naturvården 
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder  för 
att skydda de skyddade miljö- och 
naturvården genomförs.

Skyddsåtgärd M35 Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Ej inom programperiod

6 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

6.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka risker 
som ger en långvarig försämring 
av ekologisk eller kemisk status 
vid en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Identifiera och bedöm riskerna som ger en 
långvarig försämring av ekologisk eller 
kemisk status vid en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

Det är oklart hur ansvarsområdet är 
fördelat mellan Lst och kommunen. 
Åtgärd behöver förtydligas av Lst.

6.1.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda havet från 
en långvarig ekologisk eller kemisk 
status vid en översvämning är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda havet från en långvarig ekologisk 
eller kemisk status vid en översvämning. 

Förebyggande 
åtgärd

M44
Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående MB 7, 9, 11, 12 
kap.

En betydande stranderosion pågår 
längs kuststräckan. Det finns ett  
behov av att hitta långsiktiga 
ekonomiska lösningar för detta. 
Åtgärder bör tas fram i samarbete 
mellan kommun, markägare och lst 
längs hela kuststräckan. Vem som är 
huvudansvarig för åtgärden behöver 
förtydligas.

6.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
havet från en långvarig försämring 
av ekologisk eller kemisk status 
vid en översvämning är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda havet från en långvarig 
försämring av ekologisk eller kemisk status 
vid en översvämning genomförs.

Skyddsåtgärd M35 Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen eller 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Ej inom programperiod

6.2 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder i 
Vattenförvaltningsplanen som har 
effekt på 
översvämningssituationen är 
identifierade och uppdaterade.

Uppdatera åtgärdslistan i 
Vattenförvaltningsplanen och identifierade 
de åtgärder som har effekt på 
översvämningssituationen.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Västerhavets 
vattendistrikt

3 - Hög Länsstyrelsen/ 
Västerhavets 
vattendistrikt

2022 Ej pågående Ej inom kommunens ansvarsoråde.

6.3 Miljön Åtgärdsmål
Effekten av de åtgärderna som 
identifierats ge på 
översvämningssituationen 
nedströms i avrinningsområdet är 
klarlagd. 

Beräkna vilken effekt åtgärderna som 
identifierats ger på 
översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Västerhavets 
vattendistrikt

3 - Hög Länsstyrelsen/ 
Västerhavets 
vattendistrikt

2023-2024 Ej pågående Ej inom kommunens ansvarsoråde.

7 Kulturarvet Resultatmål
Översvämningar ska inte orsaka 
allvarliga konsekvenser på 
kulturarvet.

7.1.1 Kulturarvet Kunskapsmål
Kulturarv är utvärderade vad gäller 
sårbarhet och allvarliga 
konsekvenser vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall.  

Utvärdera kulturarv och de konsekvenser 
en översvämning kan innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M21
Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Det finns ett politiskt inriktningsbeslut 
gällande prioritering för framtagande 
av strategiska planeringsunderlag som 
kopplar till kommunens översiktsplan. 
Ett av planeringsunderlagen är att ta 
fram ett nytt 
kulturminnesvårdsprogram.    

7.1.2 Kulturarvet Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda kulturarv 
som påverkas vid en 
översvämning är identifierade och 
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda kulturarv som bedöms påverkas vid 
en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M21
Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 3 - Hög Länsstyrelsen 2022-2025 Ej pågående Ej inom kommunens ansvarsoråde.
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7.1.3 Kulturarvet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
kulturarvet vid en översvämning 
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda kulturarvet vid en översvämning 
genomförs.  

Skyddsåtgärd M35 Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Det finns ett politiskt inriktningsbeslut 
gällande prioritering för framtagande 
av strategiska planeringsunderlag som 
kopplar till kommunens översiktsplan. 
Ett av planeringsunderlagen är att ta 
fram ett nytt 
kulturminnesvårdsprogram.    

7.2 Kulturarvet Kunskapsmål
Enskilda fastighetsägare och 
förvaltare av kulturarvsobjekt ska 
vara medvetna om 
översvämningsrisken.

Genomför en informationsinsats riktat åt 
fastighetsägare och förvaltare av 
kulturarvsobjekt i syfte att öka deras 
medvetenhet om översvämningsrisken.

Beredskapsåtgär
d

M44
Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet 3 - Hög Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående Ej inom kommunens ansvarsoråde.

7.3 Kulturarvet Åtgärdsmål
För att säkra kulturvärden mot 
översvämning ska råd och stöd 
finnas tillgänglig.

Råd och stöd ska finns uppdaterad och 
tillgänglig på webbsidan: 
www.kulturarvklimat.se.

Beredskapsåtgär
d

M44
Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet 3 - Hög Länsstyrelsen 2022-2027 Pågående Ej inom kommunens ansvarsoråde.

8 Kulturarvet Resultatmål
Åtgärder för att minska 
översvämningsrisker ska inte 
orsaka några allvarliga skador på 
kulturmiljön.

8.1 Kulturarvet Åtgärdsmål
Åtgärder för att minska 
översvämningsrisken som medför 
indirekt negativ påverkan på 
värdefulla kulturmiljöer och 
byggnader ska undvikas. 

Åtgärder för att minska 
översvämningsrisken ska bedömas och 
anpassas för att minimera negativ påverkan 
på kulturmiljön.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Länsstyrelsen, 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående Det finns ett politiskt inriktningsbeslut 
gällande prioritering för framtagande 
av strategiska planeringsunderlag som 
kopplar till kommunens översiktsplan. 
Ett av planeringsunderlagen är att ta 
fram ett nytt 
kulturminnesvårdsprogram.    

9 Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Transportinfrastrukturen ska 
skyddas och upprätthålla sina 
grundläggande funktioner. 

9.1.1 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Transportinfrastruktur är 
utvärderade vad gäller sårbarhet 
och eventuella konsekvenser vid 
en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Identifiera och utvärdera 
transportinfrastruktur och de konsekvenser 
en översvämning kan innebära för de här.

Förebyggande 
åtgärd

M23
Begränsning av skada

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Utreds under programperioden.

9.1.2 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
transportinfrastrukturen är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda transportinfrastrukturen.

Förebyggande 
åtgärd

M23
Begränsning av skada

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Utreds under programperioden.

9.1.3 Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
transportinfrastrukturen är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda transportinfrastrukturen 
genomförs.

Skyddsåtgärd M35 Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Ej inom programperiod

10 Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Egendom ska skyddas från de 
omfattande ekonomiska 
konsekvenserna som en 
översvämning kan innebära.

10.1.1 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Egendom som ska skyddas från 
omfattande ekonomiska 
konsekvenser är identifierade.

Identifiera egendom som ska skyddas från 
de omfattande ekonomiska konsekvenser 
som kan uppstå vid en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Pågående för centrum.
Utreds gällande övriga kommunen 
under programperioden.

10.1.2 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
De åtgärder för att skydda 
egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda identifierad egendom med 
omfattande ekonomiska konsekvenser. 

Förebyggande 
åtgärd

M24
Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Pågående för centrum.
Utreds gällande övriga kommunen 
under programperioden.

10.1.3 Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser genomförs.

Skyddsåtgärd M35 Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Stenungsund 
kommun, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående Ej inom programperiod

11.1 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning.

Ekologiskt funktionella kantzoner Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2 Miljön Anlagd våtmark Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.3 Miljön Ekologiskt funktionella kantzoner Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.4 Miljön Anpassade skyddszoner Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.5 Miljön Kalkfilterdike Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.6 Miljön Skyddszoner i jordbruksmark - 1 st, 9,4 ha Skyddsåtgärd M33
Byggande av kanaler, 
invallning av kust och 
invallningar längs vattendrag

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.7 Miljön Tvåstegsdiken - 2 st,  620 m  Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.8 Miljön Fosfordamm -  1 st, 0,14 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.9 Miljön Våtmark för näringsretention -  1 st, 4 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Delavrinningsområ
de inom 
Västerhavets 
vattendistrikt som 
påverkar orten 
Stenungsund  

3 - Hög Berörda aktörer 
inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med 
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från havet i delar av 
Stenungsunds tätort. 

Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknad högsta nivå i havet kom-
mer att få omfattande konsekvenser i Stenungsunds tätort med omnejd: 

• Drygt 1 200 boenden kommer att få svårt ta sig till och från sina bostäder. 
• Flera samhällsviktiga verksamheter kommer att påverkas och riskerar att 

drabbas av störningar. 
• Transportvägar och infrastrukturproblematik kan påverka varuflöden och 

leda till att räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst får svårt att för-
flytta sig.  

• Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden sprids och 
påverkar naturen i skyddade områden samt den ekologiska statusen. 

• Kulturmiljöområden av riksintressen och byggnader av särskilt kulturhisto-
riskt värde kommer att påverkas. 

• De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastig-
heter, affärs – och butiksområden, kontorsfastigheter samt offentlig ser-
vice. 

 

Större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan kan inte 
betecknas som ny kunskap utan är sådant som kommunerna och Länsstyrelsen re-
dan känt till och till viss del har hanterat. Stenungsunds kommun har ett pågående 
arbete med att hantera översvämningsproblematiken.  

Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsätt genom att först identifiera 
sårbarheter, sedan ta fram möjliga åtgärder och slutligen genomföra åtgärder. Åt-
gärder kan vara allt från kunskapsbyggande till att bygga översvämningsskydd. 

Riskhanteringsplanen samlar mål och åtgärder för berörda aktörer – Länsstyrelse, 
Stenungsunds kommun, Trafikverket mfl. Vid Länsstyrelsens årliga uppföljning 
kommer arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar i 
Stenungsund att kunna beskrivas. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Efter att Europa drabbades av stora översvämningar under 2002 antog EU 2007 ett 
direktiv för översvämningsrisker, det så kallade översvämningsdirektivet. Syftet 
med översvämningsdirektivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska 
konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, mil-
jön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översväm-
ningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1. Översvämningsförordningen syf-
tar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och 
genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler 
på sex år där varje cykel består av tre steg. 

 
Figur 1. Översvämningsdirektivets process. 

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk 

I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som be-
dömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Göteborg, 
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås som är utpekade områden med bety-
dande översvämningsrisk. 
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Steg 2: Hot-och riskkartor 

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översväm-
ningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrel-
serna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt 
som riskerar att påverkas av översvämningar. 

Steg 3: Riskhanteringsplan 

I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifie-
rade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar 
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna be-
handlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.  

Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om över-
svämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).  

1.2. Syfte och mål 
Riskhanteringsplanens syfte är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgär-
der för att minska eller förhindra översvämningsrisken.  

Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och prioritera dessa 
skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av översväm-
ningar. 

Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 

1.3. Berörda aktörer 
En översvämning kan påverka stora delar av samhället och det medför att många 
aktörer på olika nivåer blir berörda vid en översvämning. De aktörer som framför-
allt bedöms bli berörda i arbetet med riskhanteringsplanen och att minska över-
svämningsrisken i Stenungsund kommun är: 

- Stenungsund kommun 
- Länsstyrelsen Västra Götalands län  
- Trafikverket 
- Privata aktörer och verksamhetsutövare 
- Boende, anställda och ägare inom berört område  
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1.4. Ansvar och roller 

1.4.1. MSB 
MSB har ett övergripande ansvar för översvämningsdirektivets genomförande. 
MSB är ansvarig myndighet för direktivet och har föreskriftsrätt för alla steg i 
översvämningsförordningen och är den myndighet som rapporterar till EU.  

1.4.2. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen arbetar mestadels med översvämningsrisker utifrån myndighetens 
geografiska områdesansvar enligt förordningen (SFS 2006:942) om krisberedskap 
och höjd beredskap.  

Länsstyrelserna ansvarar för att fastställa, anta och följa upp riskhanteringspla-
nerna. Länsstyrelsen ansvarar även för att samordna innehåll med berörd lagstift-
ning och annat arbete som är relevant för riskhanteringsplanen för att uppnå över-
svämningsdirektivets syfte.  

Myndigheten har inget ansvar eller mandat att besluta vilka åtgärder som kommu-
nen och andra aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämning utifrån 
den här riskhanteringsplanen. Det finns åtgärder i riskhanteringsplanen som Läns-
styrelsen själva är ansvariga för, som faller under Länsstyrelsens ansvarsområden 
men myndigheten får ingen speciell finansiering för att genomföra åtgärderna. 

1.4.3. Kommunen 
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön, och ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna åt-
gärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära händel-
ser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att ha tillräcklig bered-
skap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service till invånarna.  

Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen men styrs av andra lagar 
och förordningar1. 

1.4.4. Andra aktörer 
Andra verksamhetsutövare kan vara både privata och offentliga aktörer. Privata 
markägare, näringsinnehavare och övriga aktörer som berörs av en översvämning 
har inget formellt ansvar enligt riskhanteringsplanen. Dessa aktörer är dock viktiga 
samrådsparter för att kunna bedöma konsekvenser av en översvämning och identi-
fiera eventuella behov av åtgärder 

Som fastighetsägare har den enskilde ett stort ansvar och skyldighet att skydda sig 
själv och sin egendom vid översvämningar. 

1.5. Avgränsningar 
Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifie-
rats vid framtagningen av hot-och riskkartan. Avrinningsområdet och delavrin-
ningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder.  

 
1 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) samt Miljöbalken (1998:808). 
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I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från havet samt översvämningar or-
sakade av skyfall.  

Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrel-
sens faktablad för vattendrag och för kusten samt rekommendationer för hantering 
av översvämning till följd av skyfall. (Länsstyrelsen 2018). 

Målen i planen har formulerats utifrån fyra fokusområden människors hälsa, mil-
jön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. För att uppnå målen i planen har åtgär-
der utformats för att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartan.  

De åtgärder som Länsstyrelsen ska genomföra är begränsade till ordinarie tillsyns-, 
gransknings- eller stödjande verksamhet. Kommunens åtgärder begränsas i huvud-
sak till arbeten som pågår eller planeras vad gäller översvämningsrisken inom det 
identifierade riskområdet. 

1.6. Tidplan 
Framtagandet av riskhanteringsplanen sträcker sig över perioden 2020 - 2021. Pla-
nen gäller för den kommande arbetscykeln 2022 - 2027.  

 
Figur 2. Länsstyrelsens tidplan för arbetet med riskhanteringsplaner. 

1.7. Termer och begrepp 
Översvämning 

Vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Över-
svämning kan också drabba markområden som normalt inte gränsar till vatten men 
där vatten blir stående på grund av häftigt regn. (MSB, 2020b) 

Sårbarhet  

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom 
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse (MSBFS 2015:3). 

50-årsflöde  

Inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år (MSB, 2019a). 

100-årsflöde 

Inträffar i genomsnitt en gång vart hundrade år (MSB, 2019a). 
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BHF (beräknat högsta flöde) 

Visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar 
till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad 
mark etc. (MSB, 2019a). 

Hotkartor 

Detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena med bety-
dande översvämningsrisk. 

Riskkartor  

Kartor som visar vilka samhällsfunktioner och objekt inom områdena människors 
hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet som riskerar att påverkas av 
översvämningar. 

Samhällsviktig verksamhet  

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för sam-
hällets grundläggande behov, värden eller säkerhet (MSB, 2020c). 

Distributionsbyggnad 

Med distributionsbyggnad avses exempelvis transformatorstation, värmecentral el-
ler teknikhus för telefoni och bredband. 

Miljö 

På flera ställen i denna plan används begreppet miljö. Begreppet är hämtat från 
olika vägledningar och lagstiftningar vilket innebär att det kan ha olika innebörd.  

Miljön kan per definition inkludera natur/naturvärden men även kulturmiljö och 
kulturarv samt kemiska miljön sett till utsläpp mm. Begreppet skall tolkas utifrån 
det aktuella sammanhanget i planen. 

Kulturarv 

Avser alla materiella och immateriella uttryck (lämningar, föremål, konstruktioner, 
miljöer, verksamheter, traditioner etc.) för mänsklig påverkan (Raä, 2017). 

Kulturmiljö 

Avser hela den av människor påverkande miljö, det vill säga som i varierande grad 
präglas av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. (Raä, 2017) 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i kedjan för att reducera risker, 
minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kri-
ser och extraordinära händelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och reg-
ioner ska enligt lagar och förordningar ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (MSB, 
2019b) 
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2. Betydande översvämningsrisk i 
Stenungsund 

I det första steget av tre enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 
utförde MSB en preliminär bedömning av översvämningsrisker i svenska vatten-
drag. Under den första cykeln i arbetet med att identifiera områden med betydande 
översvämningsrisk identifierades 18 områden i Sverige. Under den andra cykeln 
gjordes en ny översyn av områden med betydande översvämningsrisk och nya 
översvämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden. Nytt för 
den andra cykeln var att även kustöversvämningar analyserades. Översynen resul-
terade i att 25 svenska områden bedömdes ha en betydande översvämningsrisk där 
de negativa konsekvenserna blir som störst.  

Bedömningen genomfördes genom att analysera antalet boenden och antal an-
ställda samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön, 
kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning. 

 

 
 

Figur 3. Urvalsprocess för översyn av områden med betydande översvämningsrisk (källa: MSB) 

Stenungsund har identifierats utifrån översvämningsrisken från havet. SMHI gjorde 
nya skattningar av höga vattenstånd i havet under 2018 på uppdrag av MSB. Samt-
liga fyra fokusområden berörs inom 100-årsnivå. Bland annat berörs naturreservat, 
Natura 2000-områden, vägnät och infrastruktur, distributionsbyggnader, bostäder 
och fornlämningar (MSB, 2018). Stenungsund har också en historik med återkom-
mande översvämningar från havet. 
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3. Kartor över riskområdet och avrin-
ningsområdet 

3.1. Hotkartor 
En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en översvämning. 

Hotkartor, som utgör en del av det andra steget i översvämningsförordningens ar-
betsprocess, är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områ-
dena med betydande översvämningsrisk. Hotkartorna är framtagna av MSB med 
underlag från SMHI (2018) som visar översvämningens utbredning för olika nivåer 
i havet. De nivåer som har använts i framtagandet av hotkartor till Stenungsund är 
100-årsnivå samt beräknad högsta nivå i slutet av seklet. (MSB, 2018) 

Hotkarta samt rapport om framtagande av översvämningskarteringen finns att 
hämta här: Översvämningsportalen (msb.se) 

 

 
Figur 4. Karta över geografisk avgränsning. 
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3.2. Riskkartor 
En riskkarta visar vad som ligger innanför hotkartan bland annat vilka verksam-
heter, befolkning, infrastruktur med mera som riskerar att översvämmas från ett 
vattendrag, sjö eller havet. 

Utifrån MSB:s hotkartor har länsstyrelsen tagit fram riskkartor som redovisar iden-
tifierade objekt eller verksamheter som berörs av en översvämning. De nivåer som 
har använts i framtagandet av riskkartor för havet är 100-årsnivå samt beräknad 
högsta nivå i slutet av seklet.  

Samtliga riskkartor finns att hämta här: Översvämningsportalen (msb.se) 

 

 
Figur 5. Teckenförklaring till riskkartan. 
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Figur 6. Riskkarta över centrala Stenungsund. 
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4. Slutsatser från hot- och riskkartorna 
I följande avsnitt sammanfattas de konsekvenser som uppstår vid 100-årsnivå och 
beräknad högsta nivå i havet. Informationen är hämtad från riskkartor som finns på 
MSB:s hemsida. 

4.1. Människors hälsa 
100-årsnivå 

Stora delar av centrala Stenungssund, runt Stenungs torg och centrum kommer att 
översvämmas. Enligt riskkartorna finns totalt 366 personer identifierade, som be-
rörs av riskområdet för 100-årsnivån2. Flera samhällsviktiga verksamheter kan på-
verkas och drabbas av störningar, däribland vårdcentraler och en polisstation. En 
stor del av samhällets allmänna service med butiker och annan offentlig service 
kommer att drabbas av svåra störningar. 

Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis, 
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan 
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga nivåer i havet eller 
skyfall.  

Även avfallshanteringen i delar av staden kan påverkas, då renhållningsfordon inte 
kan ta sig fram i staden.  

Beräknad högsta nivå 

Vid högsta beräknade havsvattenstånd drabbas totalt 1 236 boende inom riskområ-
det. Ytterligare samhällsviktiga verksamheter kan påverkas och drabbas av stör-
ningar.  

4.2. Miljön 
100-årsnivå och beräknad högsta nivå 

Inom området finns stora industrier och hamnar där det generellt hanteras stora 
mängder kemikalier, oljor, farligt gods etc.  

Inom riskområdet ligger Naturvårdsområdet Stenungsundskusten och Naturreser-
vatet Södra Stenungsund. Stenungsundskusten har grunda bottnar som har stor be-
tydelse för växt- och djurlivet. Bottnarna utgör en lek- och uppväxtområde samt 
näringsplats för många fiskar. Området utgör även en rastplats för flyttande vadare 
och sjöfågelarter. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2020a) Naturreservatet 
Södra Stenungsund är ett kommunalt naturreservat men rik flora och utmed strän-
der och klippor. Inom naturreservatet finns även en välbesök badplats. (Länsstyrel-
sen Västra Götalands län, 2020b) 

Risk finns att ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns natur-
ligt i naturen, sprids vid en översvämning. Det kan leda till syrebrist med lokal ut-
slagning av fiskar och smådjur. Detta kan försämra den ekologiska statusen i fram-
för allt Askeröfjorden och Hake fjord. 

 
2 Nattbefolkning enligt data från SCB 
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Generellt bedöms konsekvenserna av beräknad högsta nivå att bli de samma men 
mer omfattande än för 100-årsnivån.  

4.3. Kulturarvet  
100-årsnivå och beräknad högsta nivå 

Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en över-
svämning.  

Vid samtliga nivåer påverkas kulturmiljöer av olika slag såsom enskilda byggna-
der, fornlämningar och områden som utgör riksintresse för kulturmiljövård. I 
Stenungsund kommer kommunalt utpekade kulturmiljöer på Stenungsön och Kyrk-
berget med byggnader som är skyddade genom bestämmelser i detaljplan riskera 
att drabbas. Även Anrås som utgör ett riksintresse för kulturmiljövård riskerar att 
översvämmas delvis.  

4.4. Ekonomisk verksamhet 
100-årsnivå och beräknad högsta nivå 

En omfattande översvämning kan drabba 394 arbetsställen med 2 925 anställda.  

De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli väldigt omfattande. Hamnarna som 
översvämmas försvårar till exempel industrier att få den råvara som behövs.  

Lokala transportvägar kommer att översvämmas. Problematik med framkomlig-
heten kan få ekonomiska konsekvenser på transportinfrastrukturen och transport-
störningar kan påverka varuflöden och människors möjlighet att ta sig fram. Riks-
intresse för väg kan komma att påverkas och kan försvåra framkomligheten till och 
från Stenungsön/Tjörn/Orust.  
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5. Mål för arbetet 
Mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av översvämning för fokus-
områdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen 
i planen presenteras som övergripande mål, resultatmål, åtgärdsmål och kunskaps-
mål. 

Länsstyrelsen har bedömt att riskhanteringsplanens mål och åtgärder ska utgå ifrån 
de konsekvenser som kan uppstå vid 100-årsnivå i havet och ett 100-årsregn.  

5.1. Övergripande mål 
MSB har tagit fram fyra övergripande mål som utgår från översvämningsförord-
ningens fyra fokusområden. De övergripande målen bygger på Agenda 2030, Sen-
dai-ramverket samt regeringens mål för krisberedskap, klimatanpassning samt nat-
ionella mål för kulturmiljöarbetet.  

De övergripande målen är: 

• Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet 
personer som påverkas negativt av en översvämning. 

• Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid 
en översvämning.   

• Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer 
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.  

• Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom 
vid en översvämning. 

5.2. Resultatmål 
Resultatmålen preciserar vilken påverkan på samhället som kan accepteras vid en 
omfattande översvämning samt vilka funktioner som bör upprätthållas och fungera 
(MSB, 2020).  

Resultatmålen i planen har tagits fram utifrån risker som Länsstyrelsen samman-
ställt i riskkartorna. Till varje resultatmål i planen finns det åtgärdsmål och kun-
skapsmål som förtydligar och preciserar resultatmålet.  

5.3. Åtgärdsmål 
Åtgärdsmålen är preciserade mål för olika åtgärder som kan tas fram för att uppnå 
resultatmålen (MSB, 2020).  

5.4. Kunskapsmål 
Kunskapsmålen förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare för att in-
hämta mer kunskap. Det kan vara till exempel mer kunskap om övriga mål i planen 
eller mer kunskap för att kunna besluta om specifika åtgärder. (MSB, 2020)  
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5.5. Mål för Stenungsund  
De resultatmål som Länsstyrelsen har tagit fram finns att utläsa nedan. Åtgärds- 
och kunskapsmålen finns redovisade i bifogad åtgärdstabell i bilaga 2. 

5.5.1. Människors hälsa 
Övergripande mål: Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer 
som påverkas negativt av en översvämning. 

Resultatmål 

Samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas. 

Kommunikationen till berörda aktörer ska vara tydlig före, under och efter en 
översvämning.  

Översvämningsrisken ska beaktas i översiktsplaner och detaljplaner, prövningar 
och tillsyn.  

 

Bakgrund till målen: 

Inom det geografiska området finns det samhällsviktig verksamhet där till exempel 
vissa distributionsanläggningar riskerar att påverkas vid en översvämning. Även 
kommunalteknisk försörjning så som lagring och distributionsnät för dricksvatten, 
avledning och rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall är 
viktiga funktioner i samhället som behöver upprätthållas vid en översvämning. 
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem medför svårigheter för 
räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst att ta sig fram. 

Det är viktigt att vid en översvämning ha en god och tydlig kommunikation mellan 
berörda aktörer innan, under och efter en översvämning. Samtliga aktörer som kan 
bli berörda av en översvämning ska ha kännedom om hur en översvämning ska 
hanteras och vilka skyldigheter aktörer har innan, under och efter en översvämning. 

Översvämningar kan påverka den framtida utvecklingen i staden och det behövs 
därför finnas bra förutsättningar för att beakta framtida översvämningar i översikts-
planer, detaljplanerna och prövningar. Även vid tillsyn av redan befintliga verk-
samheter behöver det finnas bra förutsättningar att beakta och hantera översväm-
ningsrisken. 

5.5.2. Miljön 
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen 
vid en översvämning. 

Resultatmål 

En översvämning får inte medföra att föroreningar sprids så att det orsakar nega-
tiva miljö-och hälsoeffekter. 

Skyddade naturområden ska skyddas mot negativa effekter vid översvämningar.  

Den ekologiska statusen ska inte försämras vid en översvämning.  
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Bakgrund till målen: 

En översvämning kan medföra att föroreningar sprids från industrier, avloppsre-
ningsverk eller förorenade områden vilket kan orsaka negativa miljö-och hälsoef-
fekter. 

Inom området ligger Stenungsundskustens Natura 2000-områden och Naturreser-
vatet Södra Stenungsön. Ett Natura 2000-område innehåller arter eller naturtyper 
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Naturreservat är ett skydd-
dat område som innehåller värdefull natur.  

Askeröfjorden och Hake fjorden är de två närmsta vattenförekomsterna som kan 
påverkas och både har idag en måttlig ekologisk status. Den ekologiska statusen 
ska vägas samma utifrån fasta principer kring de biologiska, fysikalisk-kemiska, 
hydromorfologiska bedömningsgrunder och klassificeras sedan utifrån en femgra-
dig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig). En översvämning kan 
innebära stora utsläpp av orenat avloppsvatten som kan orsaka syrebrist och kan 
skada fiskar och smådjur.  

5.5.3. Kulturarvet 
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och 
annat materiellt kulturarv vid en översvämning. 

Resultatmål 

Översvämningar ska inte orsaka allvarliga konsekvenser på kulturarvet. 

Åtgärder för att minska översvämningsrisker ska inte orsaka några allvarliga 
skador på kulturmiljön.  

 

Bakgrund till målen: 

Målen omfattar allt kulturarv som berörs av översvämning från havet såsom bygg-
nadsminnen, fornlämningar och riksintressen för kulturmiljövård. Det finns flera 
områden i Stenungsund som är utpekade som kommunala kulturmiljöer och som är 
skyddade genom bestämmelser i detaljplan. Strandnära kulturlandskap i riksintres-
seområdet Anrås kan påverkas.  

Kulturmiljön kan även indirekt påverkas om åtgärder och skyddsanordningar an-
läggs för att minska översvämningsrisken. 

5.5.4. Ekonomisk verksamhet 
Övergripande mål: Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning. 

Resultatmål 

Transportinfrastrukturen ska skyddas och upprätthålla sina grundläggande 
funktioner. 

Egendom ska skyddas från de omfattande ekonomiska konsekvenserna som en 
översvämning kan innebära.  
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Bakgrund till målen: 

Inom riskområdet påverkas ett flertal arbetsställen och anställda enligt riskkartorna 
som tagit fram. Flera egendomar finns inom riskområdet som ska skyddas och ska-
dor på de här egendomarna ska begränsas. Vägar som vid en översvämning inte 
kan upprätthålla sin grundläggande funktion ska skyddas. 

Hamnarna längs havet riskerar att översvämmas och medföra påverkan på industri-
erna där flera är samhällsviktiga verksamheter och ska kunna upprätthålla deras 
verksamhet vid en översvämning. 
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6. Åtgärder och prioritering 
De åtgärder som föreslås syftar till att uppnå riskhanteringsplanens mål för männi-
skors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De föreslagna åtgär-
derna i riskhanteringsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen i dialog med 
Stenungsund kommun och Trafikverket. Det bör dock förtydligas att riskhante-
ringsplanens åtgärder inte är bindande för berörda aktörer, däremot kan andra lagar 
och förordningar ligga till grund för att åtgärder genomförs.3. Som ytterligare in-
formation kan nämnas att det finns möjlighet att ansöka hos MSB om statsbidrag 
för förebyggande åtgärder mot översvämning i bebyggda områden (MSB, 2021). 

I enlighet med MSB:s vägledning har åtgärder identifierats inom nedanstående fyra 
åtgärdskategorier och kategoriseras enligt EU:s klassificering M11-M61 (M11- 
Ingen åtgärd och M61-Annan åtgärd): 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att und-
vika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-
M24)  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-
M35) 

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form 
av tidig varning, planer, övningar, utbildningar. (M41-M44) 

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar 
samt erfarenhetsåterföring. (M51-M53) 
 

En mer detaljerad beskrivning av samtliga åtgärdskategorier finns i Bilaga 1. 

6.1. Sammanfattning av åtgärder 
Planen fokuserar först och främst på åtgärder som kan genomföras inom kom-
mande sexårsperiod, men åtgärder som sträcker sig längre fram är också inklude-
rade.  

Kommunens åtgärder begränsas i huvudsak till arbeten som pågår eller planeras 
vad gäller översvämningsrisken inom det identifierade riskområdet. De åtgärder 
som Länsstyrelsen ska genomföra kommer att begränsas till ordinarie tillsyns-, 
gransknings- eller stödjande verksamhet.  

Länsstyrelsen har valt att strukturera de flesta åtgärderna i tre steg. Det första steget 
handlar om att utvärdera sårbarhet och konsekvenser. Det andra steget innebär att 
identifiera och utvärdera åtgärder. Här inkluderas även att genomföra en kostnads-
nyttoanalys i samband med identifieringen och utvärderingen av åtgärder. I sista 
steget genomförs de identifierade och utvärderade åtgärder som togs fram i det 
andra steget. En sammanfattning av riskhanteringsplanens mål och åtgärder finns i 
Bilaga 2.  

 
3 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)samt Miljöbalken (1998:808). 
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7. Åtgärder enligt annan lagstiftning 
I riskhanteringsplanen är det relevant att beakta åtgärder som beslutas med stöd av 
annan lagstiftning, specifikt 5 kap. miljöbalken (1998:808) och Sevesolagstift-
ningen. Åtgärderna enligt annan lagstiftning sammanfattas i tabellen i bilaga 2.  

7.1. Åtgärder enligt 5 kap. MB 
Med åtgärder som beslutats enligt 5 kap. miljöbalken avses åtgärder som berör mil-
jökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. De här åtgärderna genomförs enligt 
EU:s vattendirektiv och tas fram inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för 
Västerhavet 2021–2027. Arbetet med riskhanteringsplanen har samordnats med åt-
gärdsprogrammet för att i möjligaste mån undvika åtgärder med motstridiga intres-
sen samt tillvara ta möjliga synergieffekter av åtgärder. 

I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt i området. Det är åtgärder som har en kvar-
hållande funktion på vattnet i terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras 
hur många sådana åtgärder som genomförts under året. (Vattenmyndigheten Väs-
terhavet, 2020a och 2020b) 

7.2. Sevesolagstiftningen 
Inom det kartlagda riskområdet finns det verksamheter som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga ke-
mikalieolyckor (Sevesolagen). I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns 
några åtgärder som är kopplade till Sevesoverksamheter.  
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8. Pågående och genomfört arbete med 
anknytning till översvämning 

Det vidtas flera olika åtgärder som har anknytning till översvämningsrisker av 
kommunen, Länsstyrelsen och andra aktörer. I detta avsnitt presenteras pågående 
och genomfört arbete inom ramen för annan lagstiftning, arbete som ingår i rege-
ringsuppdrag samt åtgärder som genomförts genom aktörers frivilliga åtaganden.  

8.1. Förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vatten-
förvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att 
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förval-
tas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem läns-
styrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vatten-
distrikt.  

Uppdraget innebär bland annat kartläggning och analys av vatten samt att lämna 
förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att uppnå en god vattenstatus. 
Vattenförvaltningen arbetar, precis som arbetet med riskhanteringsplanen, i sex-
årscyklar. I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndighet-
erna med förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltnings-
planen visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder och 
omständigheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att för-
sämras. Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik 
vattenförekomst. I åtgärdsprogrammet beskrivs de åtgärder som behöver göras för 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bin-
dande enligt miljöbalken.  

Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är vik-
tigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning. 
Behovet av åtgärder uppströms i ett avrinningsområde är en viktig del av helhetssy-
nen för att minska flödestoppar nedströms. En klimatanpassning av tätorter kan 
vara verkningslös om inte risker uppströms har analyserats och åtgärdats.  

I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet. Det är åtgärder som har en kvarhållande funktion på vattnet i 
terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras hur många sådana åtgärder som 
genomförts under året. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b) 

8.2. Krisberedskap och skydd mot olyckor 
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap”, har kommunerna ett geografiskt områdes-
ansvar som bland annat innebär att samverka med olika aktörer i kommunen och 
samordna krisberedskapsåtgärder vid en extraordinär händelse. Kommunerna an-
svarar även för att ta fram lokala risk- och sårbarhetsanalyser där extraordinära 
händelser analyseras. I risk- och sårbarhetsanalyserna ska det finnas förslag på 
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åtgärder för att förbättra förmågan att hantera kriser samt minska sårbarheten i de 
kommunala verksamheterna. I Stenungsunds kommuns risk- och sårbarhetsanalys 
har skyfall och höga nivåer i havet identifierats som risker inom kommunen. 
(Stenungsund kommun, 2018) 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett hand-
lingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till rädd-
ningsinsatser. (Södra Bohuslän Räddningstjänstförbund, 2018).  

Länsstyrelsen ska enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd bered-
skap samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter 
och samordna information till media och allmänheten under en kris. Länsstyrelsen 
ska även inom sitt geografiska område ansvara för upprättande av regionala risk- 
och sårbarhetsanalys. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala risk- och 
sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet. (Länsstyrel-
sen Västra Götalands län, 2020a) 

8.3. Klimatanpassning 
Regional handlingsplan för klimatanpassning 

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som 
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål 
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka på-
taglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen 
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan 
den här förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete 
som är den förordning som ligger till grund att handlingsplanen tas fram. 

I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgär-
der som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområ-
dena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åt-
gärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksam-
heter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2020b) 

Exempel på myndighetsåtgärder som har en tydlig koppling till åtgärderna i den 
här riskhanteringsplanen:  

• Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar. Syftet är 
att upprätthålla och utveckla gemensam förmåga att hantera samhällsstör-
ningar till följd av klimatförändringsrelaterat extremt väder och naturo-
lyckor (skred, översvämningar och värmeböljor), samt påfrestningar som 
kan uppstå i länet utifrån klimatförändringarnas globala konsekvenser. Ar-
betet ska ske i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och 
andra aktörer 

• Kontinuerligt utveckla och förbättra kunskap och kunskapsunderlag som 
Länsstyrelsen och andra aktörer i länet behöver för att jobba med klimatan-
passning. Detta gör vi i dialog med kommuner och andra berörda organi-
sationer.  

• Verka för att länets kommuner har en organisation och arbetssätt för att 
jobba strategiskt med klimatanpassning. Exempelvis genom en 
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samordnande funktion i kommunen (person eller arbetsgrupp som kan 
samordna olika verksamhetsområden). Verka för att skapa en kontaktväg 
in i kommunerna för Länsstyrelsen och andra aktörer i klimatanpassnings-
frågor. 

• Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksam-
heter och förorenade områden 

• Uppmaning till kommunerna att uppdatera sina kulturhistoriska planerings-
underlag sett till klimatrelaterade risker för kulturarvet. 

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förore-
nade områden 

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd där syftet är att minska 
de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till, genom en 
mer klimatanpassad prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förore-
nade områden. I handläggarstödet är översvämning och skyfall två av de klimatef-
fekter som stödet utgår ifrån. (Miljösamverkan Sverige och Länsstyrelserna, 2018) 

Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys 

I Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), identifieras översiktligt sär-
skilt sårbara delar i transportsystem med hänsyn till framtida klimatet, däribland 
skyfall, höga flöden och havsnivåhöjningar.  

8.4. Fysisk planering 
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna beakta översvämningsrisker i den fy-
siska planeringen. Vid planläggning och bygglovsärenden bör bebyggelse inte 
byggas på låglänt mark eller mark som riskerar att översvämmas. På grund av de 
ökade skyfallen är den väsentligt att det skapas förutsättningar för en hållbar hante-
ring av skyfallen.  

Enligt kommunens översiktsplan ska hänsyn tas till extremt väder och risk för 
översvämning vid planering av bebyggelse. Ny bebyggelse bör enligt översiktspla-
nen planeras så att den inte tar skada eller orsakas skada vid en översvämning från 
minst ett 100-årsregn. För samhällsviktig verksamhet ska de planeras så att funkt-
ionen kan upprätthållas vid en översvämning. (Stenungsund kommun, 2020) 

Stigande vatten 

Stigande vatten är en rapport som tagits fram av länsstyrelserna i Värmlands och 
Västra Götalands län. Det är ett planeringsunderlag för kommunernas fysiska pla-
nering med fokus på översvämningsproblematiken. Den innehåller rekommendat-
ioner om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet. 
(Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011) 

8.5. Kulturarvet 
Västsvensk arbetsgrupp för kulturarv och klimat (VAKK) har tagit fram en rapport 
med tillhörande webbGIS (www.kulturarvklimat.se) för hantering av klimatrelate-
rade hot mot kulturarvet. VAKK har även tagit fram en rapport som visar hur läget 
ser ut avseende på kulturvärdens integrering i områdena med betydande översväm-
ningsrisk. Kulturmiljöerna i Stenungsund kommer att påverkas, speciellt den kul-
turmiljö som finns i centrum. Enligt rapporten arbetar Stenungsund med de här 
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frågorna inom kommunen. (Västsvensk arbetsgrupp för Kulturarv och Klimatför-
ändringar, 2020) 
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9. Prioritering av åtgärder och kostnads-
nyttoanalyser 

9.1. Prioriteringar av åtgärder 
Åtgärderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus på att uppnå de över-
gripande målen för att skydda intressen inom fokusområdena människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet (MSB, 2020a).  

Åtgärder har prioriterats enligt följande skala, vilken anges i EU:s rapporteringssy-
stem:  

1. Låg 
2. Måttlig 
3. Hög 
4. Väldigt hög 
5. Kritisk 

9.2. Prioritering av riskhanteringsplanens åtgärder 
Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgått ifrån att skydda intressen inom 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Samhällsviktiga 
verksamheter är viktiga verksamheter för att kunna upprätthålla samhällets funkt-
ionalitet och är de åtgärder som prioriterats som Kritisk. Åtgärder som skyddar 
människors hälsa har prioriterats som Väldigt högt.  

Högt har åtgärderna prioriterats som handlar om att förebygga och skydda intressen 
inom de fyra andra fokusområdena. För att kunna hantera en översvämning behö-
ver samhället ha förmågan, vara förbereda och samverka mellan berörda aktörer. 
Åtgärder som handlar om att öka förmågan och vara mer förbereda har därför 
också prioriterats Högt, då detta kan vara avgörande för att hantera en översväm-
ning.  

9.3. Kostnadsnyttoanalys 
En kostnadsnyttoanalys är ett viktigt verktyg för att bedöma ett projekts samhällse-
konomiska nytta. En sådan analys väger fördelar som uppstår av en åtgärd mot 
kostnaderna för att genomföra och underhålla en åtgärd.  

Länsstyrelsen har i detta skede valt att inte genomföra en kostnadsnyttoanalys, då 
det inte finns några identifierade fysiska åtgärder vid upprättandet av riskhante-
ringsplanen. Att genomföra en kostnadsnyttoanalys skulle ge en för stor osäkerhet 
och anses därför inte relevant i det här skedet.  

Länsstyrelsen anser att det är mer framgångsrikt, och kostnadseffektivt, att genom-
föra en kostnadsnyttoanalys när fysiska åtgärder är identifierade och ska utvärderas 
innan de genomförs.  
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10. Hänsyn till klimateffekter 
Klimatförändringarna kommer att bidra till ökad sannolikheten för översvämningar 
och förstärka konsekvenserna av översvämningshändelser. Klimatanpassning inne-
bär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av 
idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 

I denna andra cykel av översvämningsdirektivet identifierades som första steg om-
råden med betydande risk för översvämning. I arbetet användes reviderade över-
svämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade nivåer. Översväm-
ningskarteringarna visar vattnets utbredning för flera olika nivåer. 

För havet redovisas: 

• 100-årsnivå i slutet av seklet (2,04 m i RH2000) 
• 200-årsnivå i slutet av seklet (2,10 m i RH2000) 
• Beräknad högsta nivå i slutet av seklet (2,60 m i RH2000) 
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11. Samordning 
Då en översvämning kan medföra stora konsekvenser på samhället behöver risk-
hanteringsplanen ha ett helhetsperspektiv och har därför samordnas lokalt, region-
alt och nationellt. Vid framtagningen av mål och åtgärder har samordning skett 
med representanter från kommunen. För att inkludera berörda ansvarsområden i 
kommunen har samordning skett med representanter som bland annat arbetar med 
beredskap, klimatanpassning, miljö, kulturmiljö och planering. 

Planens mål och åtgärder har också samordnats med medarbetare på Länsstyrelsen 
som arbetar inom natur, kultur, miljö, samhällsbyggnad, beredskap och klimatan-
passning. Den regionala handlingsplan för klimatanpassning och riskhanteringspla-
nen har i samband med framtagningen av åtgärder samordnats, där flera av riskhan-
teringsplanens åtgärder har kopplats ihop med myndighetsåtgärder i Handlingsplan 
för klimatanpassning. Handlingsplanen och riskhanteringsplanen har samma defi-
nition på översvämningsrisk, där definitionen som använts är den som finns i över-
svämningsförordningen. Detta har underlättat kopplingen mellan översvämnings-
förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete.  

Som tidigare nämnts har samordning också skett med Västerhavets vattendistrikt. I 
åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet.  

Flertal åtgärder som finns inom fokusområdet ekonomisk verksamhet handlar om 
infrastruktur, därför har Trafikverket varit en viktig aktör att samordna med i fram-
tagningen av mål och åtgärder.  
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12. Sammanfattning av samråd och juste-
ringar efter samråd 

12.1. Tidigt samråd 
Ett väl genomfört samråd kan bidra till att transparens i processen ökar, plane-
ringen och val av åtgärder blir effektivare samt att planen får ökad legitimitet. Ti-
digt i processen hölls därför samråd internt på Länsstyrelsen, med kommunerna 
och med Trafikverket. Fokus på de tidiga samråden var resultatmålen och planens 
avgränsningar. Under de tidiga samråden berättade även Länsstyrelsen övergri-
pande om översvämningsdirektivet, arbetet med riskhanteringsplanerna, bakgrun-
den till resultatmålen och miljöbedömningen. 

De tidiga samråden hölls på grund av Covid-19 digitalt. Ett samrådsunderlag skick-
ades ut till kommunerna efter de digitala mötena där kommunerna gavs möjlighet 
att lämna synpunkter på resultatmålen och avgränsningarna 

Under hösten/vintern 2020 genomfördes nya möten med kommunerna och Trafik-
verket som handlade om framtagning av åtgärder. 

12.2. Samråd 
Kommer sammanställas här efter samrådet. 
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13. Uppföljning av planen 
Riskhanteringsplanerna kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer 
kontinuerligt upp att arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporte-
rar årligen till MSB som i sin tur rapporterar vidare till EU. EU granskar resultatet 
och återkommer varje år med rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas och 
förbättras. 

Länsstyrelsen kommer i januari varje år att begära in en sammanfattning av genom-
förda åtgärder, en redovisning av status för respektive åtgärd, eventuella justeringar 
av planen samt eventuella behov av justeringar av hot- och riskkartor. Det är även 
de här uppgifterna som den årliga uppföljningen till MSB kommer innehålla. 

Hotkartorna kan eventuellt behöva uppdateras efter det att omfattande åtgärder vid-
tagits så att områdets hydrologi avsevärt förändrats eller om en omfattande över-
svämning har inträffat. Riskkartorna kan också eventuellt behöva uppdateras om 
ingående dataskikt väsentligen förändras men detta behöver vägas gentemot risk-
hanteringsplanens mål. Hot-och riskkartorna kommer därför också bedömas i upp-
följningen för att avgöra om kartorna behöver revideras, detta då riskhanteringspla-
nerna bygger på informationen i kartorna. Vid revidering informerar Länsstyrelsen 
behovet till MSB. (MSB, 2020a)  

I samband med den årliga uppföljningen kommer även planens MKB:s slutsatser 
och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av miljöbedömningen som 
visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett underlag för kommande nya 
eller reviderade planer. I samband med uppföljningen kommer slutsatser och för-
slag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella oförutsedda miljöpåverkan 
som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020d) 
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14. En särskild redovisning av miljöbedöm-
ning 

Riskhanteringsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och 
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöa-
spekter i framtagandet och antagandet av planerna. Det har även tagits fram en mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv 
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms 
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här 
MKB:n har avgränsats till. 

De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon bety-
dande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras 
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett 
senare skede.  
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Bilaga 1. Åtgärdskategorier 
Nedan följer listor på åtgärdskategorier med en kort beskrivning av varje åtgärd. 
Samtliga åtgärder i en riskhanteringsplan ska kategoriseras enligt EU:s klassifice-
ring M11-M61 nedan. Listan bygger på de fyra åtgärdskategorierna: 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika el-
ler anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-M24).  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar över-
svämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-M35).  

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av ti-
dig varning, planer, övningar, utbildningar (M41-M44). 

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar samt 
erfarenhetsåterföring (M51-M53). 

 
Ingen åtgärd 

M11- Ingen åtgärd 

Förebyggande åtgärder 

M21 = Åtgärd för att undvika översvämningshotat område. Åtgärd vidtas för att 
förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i 
översvämningshotade områden, till exempel fysisk planering, politiska beslut eller 
annan relevant reglering. 

M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Åtgärder för att av-
lägsna verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. Kan vara 
att flytta verksamheter till områden med lägre sannolikhet för översvämningar 
och/eller lägre risknivå.  

M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de nega-
tiva konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder på bygg-
nader, infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.  

M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra förebyggande av 
översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av beslutsstöd och studier, t.ex. 
modellering av översvämningsrisker, framtagande av beslutsunderlag, fördjupade 
sårbarhetsanalyser, framtagande av underhållsprogram för system och verksam-
heter etc.  

Skyddsåtgärder 

M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, åtgär-
der i avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till naturliga eller 
konstgjorda system. Kan innebära förstärkt fördröjningskapacitet, förstärkning av 
infiltrationskapacitet och även återställande av naturliga flödessträckor, återplante-
ring av vegetation, åtgärder som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt 
flöde och lagra vatten.  

M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera flö-
den, till exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (till exem-
pel dammar eller andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig flö-
desreglering), åtgärder som har en betydande inverkan på de hydrologiska förhål-
landena.  
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M33 = Byggande av kanaler, invallning av kust och invallningar längs vattendrag. 
Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, fjällbäckar, flodmyn-
ningar, kustvatten och översvämningsområden. Kan också vara anläggande, änd-
ring eller borttagande av strukturer/vallar eller förändringen av flödesstråk, bortta-
gande av sedimentdynamik etc.  

M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att minska 
översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även andra ytvat-
tenåtgärder ingår till exempel trummor, kan vara att förbättra dagvattensystemens 
dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara dräneringssystem (hållbara dag-
vattenlösningar SUDS).  

M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot översvämningar, 
vilket kan omfatta program för översvämningsskydd via underhåll eller politiska 
inriktningsbeslut.  

Beredskapsåtgärder 

M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att upprätta 
eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för höga flöden. 

M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller för-
bättra beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering och för-
beredelse för räddningsinsatser.  

M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller för-
stärka allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar.  

M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra be-
redskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser.  

Återställning/Uppföljning 

M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan 
också vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och sam-
hällets återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för byggnader, in-
frastruktur, etc.) Kan vara planer för:  

• Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM)  
• Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. katastrofrätts-

hjälp, katastrofersättning vid skada  
• Förberedelse för permanent eller temporär utrymning  
• Andra åtgärder för individer och samhället  

 
M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och re-
staureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av vattentäkter 
och skydd för farliga kemikalier).  

M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, el-
ler revision av försäkringsvillkor.  

Andra typer av åtgärder 
M61 = Annan 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/772
2021-09-07

 
Camilla Hagström Till kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Information om markförfrågningar  

 
Ärendet gäller information angående intressenter av kommunal mark under 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
 
 

171



 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 93 Dnr: KS 2021/652 
 
Ansökan om direktanvisning, Kännestorp 2:25, Spekeröd 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning för fastigheten Kännestorp 
2:25, Spekeröd. Försäljning föreslås ske offentligt via mäklare eller markanvisningsutlysning. 
Sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter.  

 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB inkom den 9 maj 2021 med en ansökan om direktanvisning av fastigheten, 
Kännestorp 2:25, Spekeröd, för ca 72 lägenheter (flerbostadshus med inriktning för 
barnfamiljer). Fastigheten ligger utom detaljplan men ett planarbete pågår för området där 
fastigheten ingår. I översiktsplanen är marken utpekad som mark för bostäder.  

Förvaltningen har i kontakt med Tm2 vi hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande 
Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248). 

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag ett flertal inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten 
specifikt men även mer generella som kan matcha aktuellt område.  

Det pågår ett detaljplanearbete för området, Spekeröd södra, Kännestorp 2:25 m. fl, där 
fastigheten Kännestorp 2:25 ingår. Detaljplanearbetet är ännu i ett tidigt skede. Det finns 
fortfarande många frågor att utreda såsom jordbruksmarkens värde i förhållande till ny 
bostadsbebyggelse och om skolan har eventuella framtida utrymmesbehov åt öster. När 
detaljplanearbetet kommit längre eller vunnit laga kraft föreslås fastigheten säljas offentligt 
via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, sökanden ges då möjlighet att lämna 
bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
 
 
Beslut skickas till 
magnus@tm2.se 
camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/652
2021-06-18

 
Camilla Hagström Till kommunstyrelsen 
Mark och exploateringsingenjör 
 
 
Ansökan om direktanvisning för Kännestorp 2:25, Spekeröd 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning för fastigheten Kännestorp 
2:25, Spekeröd. Försäljning föreslås ske offentligt via mäklare eller markanvisningsutlysning. 
Sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB inkom den 9 maj 2021 med en ansökan om direktanvisning av fastigheten, 
Kännestorp 2:25, Spekeröd, för ca 72 lägenheter (flerbostadshus med inriktning för 
barnfamiljer). Fastigheten ligger utom detaljplan men ett planarbete pågår för området där 
fastigheten ingår. I översiktsplanen är marken utpekad som mark för bostäder.  

Förvaltningen har i kontakt med Tm2 vi hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande 
Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248). 

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag ett flertal inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten 
specifikt men även mer generella som kan matcha aktuellt område.  

Det pågår ett detaljplanearbete för området, Spekeröd södra, Kännestorp 2:25 m. fl, där 
fastigheten Kännestorp 2:25 ingår. Detaljplanearbetet är ännu i ett tidigt skede. Det finns 
fortfarande många frågor att utreda såsom jordbruksmarkens värde i förhållande till ny 
bostadsbebyggelse och om skolan har eventuella framtida utrymmesbehov åt öster. När 
detaljplanearbetet kommit längre eller vunnit laga kraft föreslås fastigheten säljas offentligt 
via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, sökanden ges då möjlighet att lämna 
bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tm2 AB inkom den 9 maj 2021 med en ansökan om direktanvisning av Kännestorp 2:25, 
rödmarkerad fastighet i kartan nedan.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/652
2021-06-18

 
Karta 1, Översiktskarta där Kännestorp 2:25 är rödmarkerad 
 
Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsund kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19) där kriterierna för 
markanvisning bland annat syftar till att främja goda konkurrensförhållanden. 

 
Karta 2, Fastighet som ingår i detaljplanearbetet, Kännestorp 2:25 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/652
2021-06-18

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som 
använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. I Stenungsunds kommuns 
gällande Riktlinjer står det bland annat att så kallad direktanvisning tillämpas varsamt men 
kan vara aktuellt då efterfrågan på mark är låg. Så är inte fallet då det finns ett flertal inkomna 
intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten specifikt men även mer generella som 
kan matcha aktuellt område. Direktanvisning kan också vara aktuell om en byggherre 
presenterar ett intressant koncept/uttryck.  

Fastigheten föreslås utlysas vid en markanvisning eller säljas på öppna marknaden när 
detaljplanearbetet kommit längre. Sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i 
konkurrens med andra intressenter. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Konsekvenserna för barn utreds i parallellt pågående detaljplanearbete.  
 
Juridiska bedömningar 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar är en markanvisning en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad period (2 år) och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde avsett för bebyggelse. En 
markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. 
 
Vid en markanvisningsutlysning tar kommunen fram ett program med information om 
markområdet och kommunens kriterier. Alla intressenter har då möjlighet att lämna sina 
förslag på aktuellt område. Kommunen kan därefter göra en bedömning av lämplig exploatör, 
att teckna markanvisningsavtal med, utifrån exempelvis bud på marken och förslag på 
gestaltning av området. När parterna är överens tecknas ett marköverlåtelseavtal som bland 
annat reglerar kostnadsfördelning samt rättigheter och skyldigheter mellan parterna. 
 
Enligt Stenungsunds kommuns framtagna riktlinjer ska direktanvisning tillämpas varsamt. Att 
istället sälja fastigheten offentligt, via mäklare eller en markanvisningsutlysning, ger en ökad 
likabehandling, då alla intressenter ges möjlighet att köpa fastigheten, vilket också främjar 
goda konkurrensförhållanden. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/652
2021-06-18

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
magnus@tm2.se 
camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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BEGÄRAN OM DIREKTANVISNING
STENUNGSUND KÄNNESTORP 2:25>1

(”SPEKERÖD”)

2021-05-09
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Spekerödområdet är utpekat som ett av Stenungsunds kommuns framtida 

utvecklingsområden. Med goda förutsättningar för boende och rekreation, med 

närhet till naturen, kollektivtrafik och E6, eftersträvar översiktsplanen ca 300 

bostäder på sikt. Inom området ska det också rymmas skola, förskola och 

verksamheter. 

Fastigheten Stenungsund Kännestorp 2:25>1 (”Fastigheten”)  i området  är 

under utveckling och vi ser möljigheten för nya barnfamiljer att etablera sig i 

kommunen.  

Behov

Stenungsunds kommun har i dag en stor efterfrågan av prisvärda bostäder för 

barnfamiljer. 

Idé

Vi har för avsikt att utveckla bostäder med genomtänkta och klimatsmarta 
byggnader i trä med högt fokus på välmående hos de boende. Fastigheten är 
optimal för detta ändamål då den primära målgruppen i huvudsak barnfamiljer 
har närheten till natur och skola.

Lägenheterna är består av 1,5 RoK, 2 RoK, samt 3 RoK. Byggnaden i sin helhet är 
utformad för att erbjuda ett högt socialt engagemang genom att främja 
välmående och minska risken för ensamhet.

Vi tillför gemensamma mötesplatser och ramar för att skapa aktiviteter och ett 
allmänt aktivt liv året runt. Boendet innebär därmed en trygghet där där de 
boende ges möjlighet att måna om varandra. Genom tidigare erfarenheter vet vi 
att boenden med dessa ingredienser har mycket hög kundnöjdhet, trivsel och 
ökat välmående. 

PROJEKTIDÉ

EFTERTRAKTADE, FRAMTIDSRÄTTA OCH PRISVÄRDA 
BOSTÄDER MED ETT ÖKAT VÄLMÅENDE
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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ILLUSTRATION
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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ÖVERSIKT
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Certifierad miljöbyggnad
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom 
noggrann kontroll av huset utifrån sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och 
material, säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för de boende och för miljön.

Svanen certifierat
För att en produkt ska vara miljövänlig ska den bidra med något positivt till miljön. Svanenmärkta 
produkter har kontrollerats, uppfyller tuffa krav och har därmed bevis på att de är ett bra val för 
miljön.

Nollvision energi
Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en 
energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C eller bättre. 
Vi har nollvision som mål.

FRAMTIDENS HÅLLBARA 
BOENDE NOLLVISION

SVANEN CERTIFIERAT

CERTIFIERAT

CERTIFIERINGAR

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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STOMME
CLT/KL MASSIVTRÄ

FASAD
TRÄ

Träbyggnation
Massivträ är ett förnybart byggmaterial. Energisnål produktion, effektiva transporter och snabbt 
montage gör massivträ till ett klimatsmart val, som dessutom kan återanvändas i nya 
konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning.

Varför trähus?
• Bra för hälsan: Forskning visar till exempel att sjukhus av trä ger färre sjukdagar, och elever i 

skolmiljöer med mycket trä kan fokusera bättre.
• Minskad brandrisk: Det är en myt att trähus är brandfarliga. Vid brand förkolnar materialet, 

men bibehåller sin hållfasta förmåga vilket gör att byggnaden inte kollapsar av hettan.
• Klimatsmart: Trä är ett förnybart och miljövänligt material, det binder koldioxid och släpper ut 

mindre koldioxid jämfört med stål och betong.
• Lättarbetat: Trä är ett lätt, men hållfast material. Det gör det lätt att bearbeta och öppnar upp 

för nya arkitektoniska möjligheter.
• Vackert: Som en extra bonus är trä dessutom vackert att se på. Det är ett levande material 

som bara blir finare med tiden.

Massivträ
• Snabbare, tystare och säkrare byggnation ger tids- och kostnadsbesparingar.
• Attraktiv, innovativ design utan att göra avkall på byggtekniska krav.
• Starkt och högkvalitativt material med låg vikt.
• Bättre värmeisolering och akustik.
• Stora miljövinster tack vare lägre koldioxidutsläpp.
• Kortare byggtider, större resurseffektivitet, mindre spill och buller, lägre kostnader samt ökad 

hälsa och säkerhet.

Att använda trä som fasadbeklädnad, antingen i dekorationssyfte eller för hållfasthet, innebär 
många fördelar. Paneler för fasadbeklädnad och trädäck har låg vikt och med rätt underhåll håller 
de i flera årtionden. Till skillnad från icke förnybara material är trä som råvara en förnybar resurs. 
Det gör trä till ett av de mest miljövänliga material du kan använda i en byggnad.

Träbyggnation är det självklara valet i en hållbar framtid!

VI VÄLJER TRÄ FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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ENERGI
SOLPANELER

ELBILSLADDNING

Solpaneler
På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning 
använder under ett år. Det är alltså bara våra möjligheter att fånga energin på ett hållbart sätt 
som sätter gränser för hur mycket förnybar energi vi kan använda. Dessutom skiner solen alltid 
någonstans på jorden, så det är en ständig källa till energi.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens 
solcellstätaste land. Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra 
Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person.

Förutom att spara energi med ett solsystem, så minskas dessutom miljöpåverkan. Solenergin 
avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.

Vi går mot en framtid där hushållen själva blir såväl producenter som försäljare av el, vilket 
sparar pengar samtidigt som man medverkar till ett renare energisystem.

Elbilsladdning
Elbilsladdning är en långsiktig och värdehöjande investering för framtiden. Det är viktigt med en 
skalbar laddlösning som klarar både nuvarande och kommande laddbehov utan att höja 
fastighetens effektuttag. Vårt system är givetvis kompatibelt med solcellsanläggningen.

MED EXTRA ENERGI FRÅN SOLEN

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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Vi utformar boenden för att främja ett gott umgänge bland de boende. Det ökar 
välmåendet och innebär också fördelar för kommunens arbete. Genom bättre 
boenden förlängs människors liv innan de behöver särskilt boende.

Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor 
trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven 
tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Fysisk och social miljö påverkar varandra – det händer något när de möts och 
det fungerar inte att bara jobba med den ena. I ett bostadsområde bör man 
därför ta hänsyn till faktorer så som täthet, hur byggnader och människor är 
placerade, hur solen rör sig och skuggorna faller på en innergård, hur höga 
husen är eller hur det ser ut socioekonomiskt. 

Den psykosociala miljön är oerhört viktig för boendet – en person som trivs i sitt 
bostadsområde mår bättre och är mån om att ta hand om sin närmiljö. 

Vi formar föreningsliv, sociala mötesplatser och aktiviteter för de boende, de 

vanligast förekommande är:

•  Middagar

•  Grillning

•  Odling

•  Cykling

•  Vandring

•  Samhällsaktiviteter med barn och ungdomar

Många av aktiviteterna utförs inom det utvecklade området.

VI SKAPAR TRYGGHET och MERVÄRDEN

SOCIAL HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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Illustrationsbild
Generösa balkonger  

Sociala mötesplatser i parkmiljö

Gemensamma aktiviteter

Naturen in på knuten Vackra promenader Cykla i lantlig miljö Odla tillsammans

SOCIAL HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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Bilpool
Bilpooler växer i storlek och antal i hela landet, något som är positivt för miljön 
eftersom en färsk undersökning visar att bilpooler dramatiskt kan minska 
utsläppen. Ofta finns det dessutom ekonomiska drivkrafter och 
bekvämlighetsskäl som ligger bakom att man väljer att nyttja en bilpool. Med en 
plan för hållbarhet och ekonomi redovisar vi fördelar så att de boende väljer 
klimatsmart. 

Samåkning
Svensk biltrafik är i dag mycket ineffektiv. I varje bil som rullar på vägarna sitter i 
snitt endast 1,2 personer och endast 14 procent av svenskarna samåker en eller 
flera dagar i veckan. Vi anser att svenska kommuner, myndigheter och företag 
måste samarbeta för att öka den siffran. Vårt bidrag är att utforma de boendes 
möjligheter både ur ett hållbarhets och ekonomiskt perspektiv

Cykelpool
Allt fler vill få sin vardagsmotion genom att cykla och en cykelpool är ett 
hälsosamt val som gynnar närmiljön. Det finns olika sätt att lösa tillgången till 
cyklar, bokning, betalning och service. Vi erbjuder en grund som håller över tid 
och som inte är beroende av en enskild persons engagemang.

Kollektivtrafik
Resande med kollektivtrafiken ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av 
klimatpåverkande gaser än privatbiltrafiken och utsläppen kommer att sänkas 
ännu mer genom ett effektivare utnyttjande av energi. I projektet finns god 
tillgänglighet för kollektivt resande och för att främja kollektivtrafiken kommer 
resekort erbjudas under första året.

Samägande
Vi nöjer oss inte med samägande i form av cykel- och bilpool. I våra fastigheter 
förbereder vi för samägande även av andra delar. Exempel på detta kan vara 
verktyg, trädgårdsredskap, maskiner m m

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER FÖR MER UMGÄNGE

MOBILITET – SAMÄGANDE
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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SITUATIONSPLAN

LÄGENHETER

PLANER 
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Nyckeltal

BTA 4726 m2

BOA 4081 m2

Antal bostäder  72st

Total area 13 500m2

Fastighet KÄNNESTORP 2:25>1

Plan  PROGRAM FÖR SPEKERÖDS BY

Cykelplatser 

P-platser (hkp)

Miljöhus

Gestaltning

Flerbostadshus med loftgång i 2 plan , för social närvaro i alla väderstreck..

Vi anser att fastigheten ej skall överexploateras utan istället låta byggnaden 
samstämmigt harmonisera med övrig bebyggelse.

Naturliga kulörer.

Integrerad grönska.

Upplåtelseform
Vi utvecklar upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation. Det ger en rik 
variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan 
bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social 
hållbarhet samt bidrar till integration i kommunen.

Vi arbetar företrädesvis med hyresrätter och bostadsrätter, där vi även har möjlighet till 
differentierad avgift.

Gröna obligationer
Intresset för gröna lån och obligationer ökar bland banker och investerare som vill 
bidra till en mer hållbar utveckling. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med 
fördel finansieras med gröna obligationer.

NYCKELTAL – INFORMATION
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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Tm2 AB

Org. Nr. 559087-8772

Stenunge Allé 3

444 30 Stenungsund

Kontaktperson:

Magnus Rudén,

Tel 0707-97 79 07, magnus@tm2.se

Liljewall Arkitekter

Ansvarig Arkitekt

Kristen Broberg

Tel  0706-30 96 32, krbr@liljewall.se

Handläggande Arkitekt

Jonas Hermansson

Tel 0708-32 09 08, joher@liljewall.se

KONTAKTUPPGIFTER
2021/STENUNGSUND/ KÄNNESTORP 2:25>1
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 92 Dnr: KS 2021/616 
 
Ansökan om direktanvisning för Kyrkenorum 4:210, tidigare Torpet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning på fastigheten Kyrkenorum 
4:210, tidigare Torpet. När det är fastställt att fastigheten kan försäljas, föreslås detta ske 
offentligt via mäklare eller markanvisningsutlysning. Sökanden ges då möjlighet att lämna 
bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB har inkommit med ansökan den 26 april 2021 om direktanvisning av fastigheten, 
Kyrkenorum 4:210, tidigare livsmedelsaffären Torpet. Direktanvisningen avser ca 27 
lägenheter (trygghetsboende med sociala mötesplatser). Gällande detaljplan medger 
handelsändamål.  

Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248).  

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten specifikt men 
även mer generella som kan matcha aktuellt område. Om en försäljning av denna fastighet ska 
ske föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, 
sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

Gällande detaljplan (ändring i stadsplan för del av Stenungsund, Kyrkenorum etapp II, 
Kyrkenorum Övergård 4:123), medger handelsändamål för Kyrkenorum 4:210. För att 
fastigheten ska ges möjlighet att bebyggas med bostäder behövs en ändring av detaljplanen. 
Det finns i dagsläget cirka 20 pågående planarbeten och cirka 20 beslutade positiva 
planbesked.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
 
 
Beslut skickas till 
magnus.ruden@tm2.se 

camilla.hagstrom@stenungsund.se 

 

 
 

192

mailto:magnus.ruden@tm2.se


 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/616
2021-06-18

 
Camilla Hagström Till kommunstyrelsen 
Mark och exploateringsingenjör 
 
 
Ansökan om direktanvisning för Kyrkenorum 4:210, tidigare Torpet 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning på fastigheten Kyrkenorum 
4:210, tidigare Torpet. När det är fastställt att fastigheten kan försäljas, föreslås detta ske 
offentligt via mäklare eller markanvisningsutlysning. Sökanden ges då möjlighet att lämna 
bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB har inkommit med ansökan den 26 april 2021 om direktanvisning av fastigheten, 
Kyrkenorum 4:210, tidigare livsmedelsaffären Torpet. Direktanvisningen avser ca 27 
lägenheter (trygghetsboende med sociala mötesplatser). Gällande detaljplan medger 
handelsändamål.  

Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248).  

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten specifikt men 
även mer generella som kan matcha aktuellt område. Om en försäljning av denna fastighet ska 
ske föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, 
sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

Gällande detaljplan (ändring i stadsplan för del av Stenungsund, Kyrkenorum etapp II, 
Kyrkenorum Övergård 4:123), medger handelsändamål för Kyrkenorum 4:210. För att 
fastigheten ska ges möjlighet att bebyggas med bostäder behövs en ändring av detaljplanen. 
Det finns i dagsläget cirka 20 pågående planarbeten och cirka 20 beslutade positiva 
planbesked.  

Beskrivning av ärendet 
Tm2 AB inkom den 26 april 2021 med en ansökan om direktanvisning av Kyrkenorum 4:210, 
rödmarkerad fastighet i kartan nedan.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/616
2021-06-18

Karta 1, Översiktskarta där Kyrkenorum 4:210 är rödmarkerad 

Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsund kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19) där kriterierna för 
markanvisning bland annat syftar till att främja goda konkurrensförhållanden. 

 

Karta 2, Gällande detaljplan för Kyrkenorum 4:210 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/616
2021-06-18

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som 
använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. I Stenungsunds kommuns 
gällande Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 
§248) står det bland annat att så kallad direktanvisning tillämpas varsamt men kan vara 
aktuellt då efterfrågan på mark är låg. Så är inte fallet då det finns inkomna 
intresseanmälningar och förfrågningar för fastigheten specifikt men även mer generella som 
kan matcha aktuellt område.  Direktanvisning kan också vara aktuell om en byggherre 
presenterar ett intressant koncept/uttryck.  
 
Det behövs en ändring av detaljplan innan fastigheten kan säljas eller markanvisas för 
bostadsändamål. Det finns i dagsläget cirka 20 pågående planarbeten och cirka 20 beslutade 
positiva planbesked. Detaljplanearbete för denna fastighet ingår ej bland dem. Om en 
försäljning av denna fastighet ska ske föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller 
genom markanvisningsutlysning, sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i 
konkurrens med andra intressenter. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar är en markanvisning en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad period (2 år) och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde avsett för bebyggelse. En 
markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. 
 
Vid en markanvisningsutlysning tar kommunen fram ett program med information om 
markområdet och kommunens kriterier. Alla intressenter har då möjlighet att lämna sina 
förslag på aktuellt område. Kommunen kan därefter göra en bedömning av lämplig exploatör, 
att teckna markanvisningsavtal med, utifrån exempelvis bud på marken och förslag på 
gestaltning av området. När parterna är överens tecknas ett marköverlåtelseavtal som bland 
annat reglerar kostnadsfördelning samt rättigheter och skyldigheter mellan parterna. 
 
Enligt Stenungsunds kommuns framtagna riktlinjer ska direktanvisning tillämpas varsamt. Att 
istället sälja fastigheten offentligt, via mäklare eller en markanvisningsutlysning, ger en ökad 
likabehandling, då alla intressenter ges möjlighet att köpa fastigheten, vilket också främjar 
goda konkurrensförhållanden.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/616
2021-06-18

Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
magnus.ruden@tm2.se 

camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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BEGÄRAN OM DIREKTANVISNING
STENUNGSUND KYRKENORUM 4:210

(”TORPET”)

2021-04-26
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FRAMTIDENS SENIORBOENDE
E N  N Y C K E L  T I L L  V Ä L M Å E N D E

BEGÄRAN OM DIREKTANVISNING
STENUNGSUND KYRKENORUM 4:210 (Torpet)
2021-04-26
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I den östra delen av Stenungsund ligger det eftertraktade bostadsområdet 
Kyrkenorum som i huvudsak består av villabebyggelse från 70-talet. I området 
finns även förskola, skola, kyrka, scoutstuga och närhet till natur.

På fastigheten Stenungsund Kyrkenorum 4:10 (”Fastigheten”) fanns det tidigare 
en byggnad som innehöll livsmedelsaffären ”Torpet”. Sedan Torpet avvecklades 
har Fastigheten nyttjats för parkering och återvinning.

Behov

Stenungsunds kommun har i dag kö och en stor efterfrågan på både 
seniorbostäder och bostäder för befintliga och nya kommuninvånare. I ett 
gemensamt uttalande från kommunen och företrädare för olika organisationer 
ska det också skapas möjligheter för att undvika ensamheten hos äldre. Det 
finns också många seniora invånare som vill bo kvar i området.

Idé

Vi har för avsikt att utveckla framtidens seniorbostäder med genomtänkta och 
klimatsmarta byggnader i trä med högt fokus på välmående hos de boende. 
Fastigheten är optimal för detta ändamål då den primära målgruppen redan bor 
i området eller kommunen. Omflyttningar inom området möjliggör friställande av 
seniorernas tidigare bostäder, vilket leder till inflyttning av nya familjer, i 
huvudsak barnfamiljer.

Lägenheterna är anpassade för seniort boende och består av 1,5 RoK, 2 RoK, 
samt 3 RoK. Byggnaden i sin helhet är utformad för att erbjuda ett högt socialt 
engagemang genom att främja välmående och minska risken för ensamhet.

Vi tillför gemensamma mötesplatser och ramar för att skapa aktiviteter, såsom 
boule, spelkvällar, matgrupper, odling och ett allmänt aktivt liv året runt. Boendet 
innebär därmed en trygghet där där de boende ges möjlighet att måna om 
varandra. Genom tidigare erfarenheter vet vi att boenden med dessa 
ingredienser har mycket hög kundnöjdhet, trivsel och ökat välmående. Detta 
påverkar positivt kommunens omhändertagande av invånare på ålderns höst.  

PROJEKTIDÉ

EFTERTRAKTADE, FRAMTIDSRÄTTA OCH PRISVÄRDA 
BOSTÄDER MED ETT ÖKAT VÄLMÅENDE
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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ILLUSTRATION
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ÖVERSIKT
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Certifierad miljöbyggnad
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom 
noggrann kontroll av huset utifrån sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och 
material, säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för de boende och för miljön.

Svanen certifierat
För att en produkt ska vara miljövänlig ska den bidra med något positivt till miljön. Svanenmärkta 
produkter har kontrollerats, uppfyller tuffa krav och har därmed bevis på att de är ett bra val för 
miljön.

Nollvision energi
Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en 
energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C eller bättre. 
Vi har nollvision som mål.

FRAMTIDENS HÅLLBARA 
BOENDE NOLLVISION

SVANEN CERTIFIERAT

CERTIFIERAT

CERTIFIERINGAR

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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STOMME
CLT/KL MASSIVTRÄ

FASAD
TRÄ

Träbyggnation
Massivträ är ett förnybart byggmaterial. Energisnål produktion, effektiva transporter och snabbt 
montage gör massivträ till ett klimatsmart val, som dessutom kan återanvändas i nya 
konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning.

Varför trähus?
• Bra för hälsan: Forskning visar till exempel att sjukhus av trä ger färre sjukdagar, och elever i 

skolmiljöer med mycket trä kan fokusera bättre.
• Minskad brandrisk: Det är en myt att trähus är brandfarliga. Vid brand förkolnar materialet, 

men bibehåller sin hållfasta förmåga vilket gör att byggnaden inte kollapsar av hettan.
• Klimatsmart: Trä är ett förnybart och miljövänligt material, det binder koldioxid och släpper ut 

mindre koldioxid jämfört med stål och betong.
• Lättarbetat: Trä är ett lätt, men hållfast material. Det gör det lätt att bearbeta och öppnar upp 

för nya arkitektoniska möjligheter.
• Vackert: Som en extra bonus är trä dessutom vackert att se på. Det är ett levande material 

som bara blir finare med tiden.

Massivträ
• Snabbare, tystare och säkrare byggnation ger tids- och kostnadsbesparingar.
• Attraktiv, innovativ design utan att göra avkall på byggtekniska krav.
• Starkt och högkvalitativt material med låg vikt.
• Bättre värmeisolering och akustik.
• Stora miljövinster tack vare lägre koldioxidutsläpp.
• Kortare byggtider, större resurseffektivitet, mindre spill och buller, lägre kostnader samt ökad 

hälsa och säkerhet.

Att använda trä som fasadbeklädnad, antingen i dekorationssyfte eller för hållfasthet, innebär 
många fördelar. Paneler för fasadbeklädnad och trädäck har låg vikt och med rätt underhåll håller 
de i flera årtionden. Till skillnad från icke förnybara material är trä som råvara en förnybar resurs. 
Det gör trä till ett av de mest miljövänliga material du kan använda i en byggnad.

Träbyggnation är det självklara valet i en hållbar framtid!

VI VÄLJER TRÄ FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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ENERGI
SOLPANELER

ELBILSLADDNING

Solpaneler
På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning 
använder under ett år. Det är alltså bara våra möjligheter att fånga energin på ett hållbart sätt 
som sätter gränser för hur mycket förnybar energi vi kan använda. Dessutom skiner solen alltid 
någonstans på jorden, så det är en ständig källa till energi.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens 
solcellstätaste land. Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra 
Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person.

Förutom att spara energi med ett solsystem, så minskas dessutom miljöpåverkan. Solenergin 
avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.

Vi går mot en framtid där hushållen själva blir såväl producenter som försäljare av el, vilket 
sparar pengar samtidigt som man medverkar till ett renare energisystem.

Elbilsladdning
Elbilsladdning är en långsiktig och värdehöjande investering för framtiden. Det är viktigt med en 
skalbar laddlösning som klarar både nuvarande och kommande laddbehov utan att höja 
fastighetens effektuttag. Vårt system är givetvis kompatibelt med solcellsanläggningen.

MED EXTRA ENERGI FRÅN SOLEN

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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Vi utformar boenden för att främja ett gott umgänge bland de boende. Det ökar 
välmåendet och innebär också fördelar för kommunens arbete med platser i 
äldrevården. Genom bättre boenden förlängs människors liv innan de behöver 
särskilt boende.

Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor 
trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven 
tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Fysisk och social miljö påverkar varandra – det händer något när de möts och 
det fungerar inte att bara jobba med den ena. I ett bostadsområde bör man 
därför ta hänsyn till faktorer så som täthet, hur byggnader och människor är 
placerade, hur solen rör sig och skuggorna faller på en innergård, hur höga 
husen är eller hur det ser ut socioekonomiskt. 

Den psykosociala miljön är oerhört viktig för boendet – en person som trivs i sitt 
bostadsområde mår bättre och är mån om att ta hand om sin närmiljö. 

Vi formar föreningsliv, sociala mötesplatser och aktiviteter för de boende, de 

vanligast förekommande är:

•  Middagar

•  Grillning

•  Bakning

•  Kortspel

•  Boule

•  Odling

•  Cykling

•  Vandring

•  Föreläsningar

•  Samhällsaktiviteter med barn och ungdomar

Många av aktiviteterna utförs på den centrala innergården, ute samt i det 

uppvärmda orangeriet. 

Fastigheten har även en gästlägenhet som kan nyttjas av släktingar, vänner samt 

aktiviteter och vård. 

VI MOTVERKAR ENSAMHET

SOCIAL HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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Illustrationsbild
Generösa balkonger  

Sociala mötesplatser i parkmiljö

Gemensamma aktiviteter

Naturen in på knuten Vackra promenader Cykla i lantlig miljö Odla tillsammans

SOCIAL HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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Bilpool
Bilpooler växer i storlek och antal i hela landet, något som är positivt för miljön 
eftersom en färsk undersökning visar att bilpooler dramatiskt kan minska 
utsläppen. Ofta finns det dessutom ekonomiska drivkrafter och 
bekvämlighetsskäl som ligger bakom att man väljer att nyttja en bilpool. Med en 
plan för hållbarhet och ekonomi redovisar vi fördelar så att de boende väljer 
klimatsmart. 

Samåkning
Svensk biltrafik är i dag mycket ineffektiv. I varje bil som rullar på vägarna sitter i 
snitt endast 1,2 personer och endast 14 procent av svenskarna samåker en eller 
flera dagar i veckan. Vi anser att svenska kommuner, myndigheter och företag 
måste samarbeta för att öka den siffran. Vårt bidrag är att utforma de boendes 
möjligheter både ur ett hållbarhets och ekonomiskt perspektiv

Cykelpool
Allt fler vill få sin vardagsmotion genom att cykla och en cykelpool är ett 
hälsosamt val som gynnar närmiljön. Det finns olika sätt att lösa tillgången till 
cyklar, bokning, betalning och service. Vi erbjuder en grund som håller över tid 
och som inte är beroende av en enskild persons engagemang.

Kollektivtrafik
Resande med kollektivtrafiken ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av 
klimatpåverkande gaser än privatbiltrafiken och utsläppen kommer att sänkas 
ännu mer genom ett effektivare utnyttjande av energi. I projektet finns god 
tillgänglighet för kollektivt resande och för att främja kollektivtrafiken kommer 
resekort erbjudas under första året.

Samägande
Vi nöjer oss inte med samägande i form av cykel- och bilpool. I våra fastigheter 
förbereder vi för samägande även av andra delar. Exempel på detta kan vara 
verktyg, trädgårdsredskap, maskiner m m

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER FÖR MER UMGÄNGE

MOBILITET – SAMÄGANDE
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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SITUATIONSPLAN

LÄGENHETER

PLANER 
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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Nyckeltal

BTA  ca 1900m2 (vid 3 plan ca 2850m2)

BOA  ca 1657m2  (vid 3 plan ca 2469m2)

Antal bostäder  27st (vid 3 plan 41st)

Total area ca 3 300m2

Fastighet  Kyrkenorum 4:210

Plan S52

Cykelplatser 

P-platser (hkp)

Miljöhus

Gestaltning

Flerbostadshus med loftgång i 2-3 plan , trygghetsboende med sociala mötesplatser 
på innergård.

Vi anser att fastigheten ej skall överexploateras utan istället låta byggnaden 
samstämmigt harmonisera med övrig bebyggelse.

Naturliga kulörer.

Integrerad grönska.

Grönskande innergård med orangeri och bastu.

Upplåtelseform
Vi utvecklar upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation. Det ger en rik 
variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan 
bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social 
hållbarhet samt bidrar till integration i kommunen.

Vi arbetar företrädesvis med hyresrätter och bostadsrätter, där vi även har möjlighet till 
differentierad avgift.

Gröna obligationer
Intresset för gröna lån och obligationer ökar bland banker och investerare som vill 
bidra till en mer hållbar utveckling. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med 
fördel finansieras med gröna obligationer.

NYCKELTAL – INFORMATION
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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Tm2 AB

Org. Nr. 559087-8772

Stenunge Allé 3

444 30 Stenungsund

Kontaktperson:

Magnus Rudén,

Tel 0707-97 79 07, magnus@tm2.se

Liljewall Arkitekter

Ansvarig Arkitekt

Kristen Broberg

Tel  0706-30 96 32, krbr@liljewall.se

Handläggande Arkitekt

Jonas Hermansson

Tel 0708-32 09 08, joher@liljewall.se

KONTAKTUPPGIFTER
2021/STENUNGSUND/ KYRKENORUM 4:210
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 91 Dnr: KS 2021/653 
 
Ansökan om direktanvisning, Kopper 2:1 m.fl. Hasselhöjden 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om direktanvisning på del av fastigheten, 
Kopper 2:1 m.fl., Hasselhöjden. Försäljning föreslås ske offentligt via mäklare eller 
markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Sökanden ges då 
möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter.   

 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB har inkommit med ansökan om direktanvisning (2021-05-09) av del av fastigheten, 
Kopper 2:1, Hasselhöjden, för ca 48 lägenheter (trygghets - alternativt seniorboende). 
Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248). 

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag en stor mängd inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för 
Hasselhöjden specifikt men även mer generella som kan matcha aktuellt område.  

Direktanvisningen avser området för Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del 
av Kopper 2:1 m.fl. som antogs av Kommunfullmäktige den 4 mars 2021, men som ännu inte 
vunnit laga kraft (är överklagad hos mark- och miljödomstolen). När detaljplanen vunnit laga 
kraft föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, 
sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
 
Beslut skickas till 
magnus.ruden@tm2.se 
camilla.hagstrom@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/653
2021-06-18

 
Camilla Hagström Till kommunstyrelsen 
Mark och exploateringsingenjör 
 
 
Ansökan om direktanvisning för del av Kopper 2:1 m.fl., 
Hasselhöjden  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens beslutar att avslå ansökan om direktanvisning på del av fastigheten, 
Kopper 2:1 m.fl., Hasselhöjden. Försäljning föreslås ske offentligt via mäklare eller 
markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Sökanden ges då 
möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Tm2 AB har inkommit med ansökan om direktanvisning (2021-05-09) av del av fastigheten, 
Kopper 2:1, Hasselhöjden, för ca 48 lägenheter (trygghets - alternativt seniorboende). 
Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsunds kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19 § 248). 

I Riktlinjerna står det att direktanvisning tillämpas varsamt, men kan vara aktuell då 
efterfrågan på mark är låg eller om en byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck. 
Det finns idag en stor mängd inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för 
Hasselhöjden specifikt men även mer generella som kan matcha aktuellt område.  

Direktanvisningen avser området för Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del 
av Kopper 2:1 m.fl. som antogs av Kommunfullmäktige 2021-03-04, men som ännu inte 
vunnit laga kraft (är överklagad hos mark- och miljödomstolen). När detaljplanen vunnit laga 
kraft föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller genom markanvisningsutlysning, 
sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i konkurrens med andra intressenter. 

 
Beskrivning av ärendet 
Tm2 AB inkom 2021-05-09 med en ansökan om direktanvisning av del av Kopper 2:11 m.fl., 
rödmarkerad fastighet i kartan nedan.  
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Karta 1, Översiktskarta där Kopper 2:1 är rödmarkerad 
 
Förvaltningen har i kontakt med Tm2 hänvisat till Stenungsund kommuns gällande Riktlinjer 
för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal (2016-12-19) där kriterierna för 
markanvisning bland annat syftar till att främja goda konkurrensförhållanden.  

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska kommuner som 
använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. I Stenungsunds kommuns 
gällande riktlinjer står det bland annat att så kallad direktanvisning tillämpas varsamt men kan 
vara aktuellt då efterfrågan på mark är låg. Så är inte fallet då det finns en stor mängd 
inkomna intresseanmälningar och förfrågningar för Hasselhöjden specifikt men även mer 
generella som kan matcha aktuellt område. Direktanvisning kan också vara aktuell om en 
byggherre presenterar ett intressant koncept/uttryck.  
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Karta 2, Detaljplaneområde där Kopper 2:1 är blåmarkerad 
 
När detaljplanen vunnit laga kraft föreslås fastigheten säljas offentligt via mäklare eller 
genom markanvisningsutlysning, sökanden ges då möjlighet att lämna bud/anbud i 
konkurrens med andra intressenter. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys har utretts i detaljplanearbetet.  
 
Juridiska bedömningar 
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar är en markanvisning en 
överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att 
under en begränsad period (2 år) och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde avsett för bebyggelse. En 
markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. 
 
Vid en markanvisningsutlysning tar kommunen fram ett program med information om 
markområdet och kommunens kriterier. Alla intressenter har då möjlighet att lämna sina 
förslag på aktuellt område. Kommunen kan därefter göra en bedömning av lämplig exploatör, 
att teckna markanvisningsavtal med, utifrån exempelvis bud på marken och förslag på 
gestaltning av området. När parterna är överens tecknas ett marköverlåtelseavtal som bland 
annat reglerar kostnadsfördelning samt rättigheter och skyldigheter mellan parterna. 
Enligt Stenungsunds kommuns framtagna riktlinjer ska direktanvisning tillämpas varsamt. Att 
istället sälja fastigheten offentligt, via mäklare eller en markanvisningsutlysning, ger en ökad 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/653
2021-06-18

likabehandling, då alla intressenter ges möjlighet att köpa fastigheten, vilket också främjar 
goda konkurrensförhållanden. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga 1, Ansökan om direktanvisning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
magnus.ruden@tm2.se 
camilla.hagstrom@stenungsund.se 
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BEGÄRAN OM DIREKTANVISNING
STENUNGSUND DEL AV KOPPER 2:1 M FL

(”HASSELHÖJDEN”)
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I den centrala delan av Stenungsund ligger bostadsområdet Hasselbacken som i 

huvudsak består av hyreslägenheter från 70-talet. I området finns även förskola, 

skola, kyrka och närhet till natur.

På fastigheten Stenungsund Kopper 2:1 med flera  (”Fastigheten”) finns det idag 

mark som tidigare utgjort plats för en riven ishall. Området är under utveckling 

och vi ser möjligheten att tillföra mjuka värden och hållbara bostäder för en bra 

integration. 

Behov

Att bo kvar i samma område, men ändå ha möjligheten till att byta till ny bostad 

ser vi som en stor fördel, speciellt i områden där befintligt fastighetsbestånd 

består av äldre hyreslägenheter.

Idé

Vi har för avsikt att utveckla bostäder med genomtänkta och klimatsmarta 
byggnader i trä med högt fokus på välmående hos de boende. 

Vi ser möjligheten till att dessa bostäderna kommer att vara ett väldigt bra 
komplement till kommunens tilltänkta äldreboende. Det är en stor vinning för 
kommunen att även nyttja dessa som trygghetsboende. Kommunen kan då 
förlägga del av vården mer centraliserat och det skapas även en vinning för 
äldreboendet som kan ha bekanta boende i samma område.

Lägenheterna är består av 1,5 RoK, 2 RoK, samt 3 RoK. Byggnaden i sin helhet är 
utformad för att erbjuda ett högt socialt engagemang genom att främja 
välmående och minska risken för ensamhet.

Vi tillför gemensamma mötesplatser och ramar för att skapa aktiviteter och ett 
allmänt aktivt liv året runt. Boendet innebär därmed en trygghet där där de 
boende ges möjlighet att måna om varandra. Genom tidigare erfarenheter vet vi 
att boenden med dessa ingredienser har mycket hög kundnöjdhet, trivsel och 
ökat välmående. 

PROJEKTIDÉ

EFTERTRAKTADE, FRAMTIDSRÄTTA OCH PRISVÄRDA 
BOSTÄDER MED ETT ÖKAT VÄLMÅENDE
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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ILLUSTRATION
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ÖVERSIKT
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Certifierad miljöbyggnad
Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom 
noggrann kontroll av huset utifrån sexton olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och 
material, säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden är bra för de boende och för miljön.

Svanen certifierat
För att en produkt ska vara miljövänlig ska den bidra med något positivt till miljön. Svanenmärkta 
produkter har kontrollerats, uppfyller tuffa krav och har därmed bevis på att de är ett bra val för 
miljön.

Nollvision energi
Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en 
energianvändning som uppfyller kraven som ställs på ett nybyggt hus i dag får klass C eller bättre. 
Vi har nollvision som mål.

FRAMTIDENS HÅLLBARA 
BOENDE NOLLVISION

SVANEN CERTIFIERAT

CERTIFIERAT

CERTIFIERINGAR

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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STOMME
CLT/KL MASSIVTRÄ

FASAD
TRÄ

Träbyggnation
Massivträ är ett förnybart byggmaterial. Energisnål produktion, effektiva transporter och snabbt 
montage gör massivträ till ett klimatsmart val, som dessutom kan återanvändas i nya 
konstruktioner eller omvandlas till energi genom förbränning.

Varför trähus?
• Bra för hälsan: Forskning visar till exempel att sjukhus av trä ger färre sjukdagar, och elever i 

skolmiljöer med mycket trä kan fokusera bättre.
• Minskad brandrisk: Det är en myt att trähus är brandfarliga. Vid brand förkolnar materialet, 

men bibehåller sin hållfasta förmåga vilket gör att byggnaden inte kollapsar av hettan.
• Klimatsmart: Trä är ett förnybart och miljövänligt material, det binder koldioxid och släpper ut 

mindre koldioxid jämfört med stål och betong.
• Lättarbetat: Trä är ett lätt, men hållfast material. Det gör det lätt att bearbeta och öppnar upp 

för nya arkitektoniska möjligheter.
• Vackert: Som en extra bonus är trä dessutom vackert att se på. Det är ett levande material 

som bara blir finare med tiden.

Massivträ
• Snabbare, tystare och säkrare byggnation ger tids- och kostnadsbesparingar.
• Attraktiv, innovativ design utan att göra avkall på byggtekniska krav.
• Starkt och högkvalitativt material med låg vikt.
• Bättre värmeisolering och akustik.
• Stora miljövinster tack vare lägre koldioxidutsläpp.
• Kortare byggtider, större resurseffektivitet, mindre spill och buller, lägre kostnader samt ökad 

hälsa och säkerhet.

Att använda trä som fasadbeklädnad, antingen i dekorationssyfte eller för hållfasthet, innebär 
många fördelar. Paneler för fasadbeklädnad och trädäck har låg vikt och med rätt underhåll håller 
de i flera årtionden. Till skillnad från icke förnybara material är trä som råvara en förnybar resurs. 
Det gör trä till ett av de mest miljövänliga material du kan använda i en byggnad.

Träbyggnation är det självklara valet i en hållbar framtid!

VI VÄLJER TRÄ FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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ENERGI
SOLPANELER

ELBILSLADDNING

Solpaneler
På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning 
använder under ett år. Det är alltså bara våra möjligheter att fånga energin på ett hållbart sätt 
som sätter gränser för hur mycket förnybar energi vi kan använda. Dessutom skiner solen alltid 
någonstans på jorden, så det är en ständig källa till energi.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens 
solcellstätaste land. Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra 
Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person.

Förutom att spara energi med ett solsystem, så minskas dessutom miljöpåverkan. Solenergin 
avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.

Vi går mot en framtid där hushållen själva blir såväl producenter som försäljare av el, vilket 
sparar pengar samtidigt som man medverkar till ett renare energisystem.

Elbilsladdning
Elbilsladdning är en långsiktig och värdehöjande investering för framtiden. Det är viktigt med en 
skalbar laddlösning som klarar både nuvarande och kommande laddbehov utan att höja 
fastighetens effektuttag. Vårt system är givetvis kompatibelt med solcellsanläggningen.

MED EXTRA ENERGI FRÅN SOLEN

HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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Vi utformar boenden för att främja ett gott umgänge bland de boende. Det ökar 
välmåendet och innebär också fördelar för kommunens arbete. Genom bättre 
boenden förlängs människors liv innan de behöver särskilt boende.

Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor 
trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven 
tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Fysisk och social miljö påverkar varandra – det händer något när de möts och 
det fungerar inte att bara jobba med den ena. I ett bostadsområde bör man 
därför ta hänsyn till faktorer så som täthet, hur byggnader och människor är 
placerade, hur solen rör sig och skuggorna faller på en innergård, hur höga 
husen är eller hur det ser ut socioekonomiskt. 

Den psykosociala miljön är oerhört viktig för boendet – en person som trivs i sitt 
bostadsområde mår bättre och är mån om att ta hand om sin närmiljö. 

Vi formar föreningsliv, sociala mötesplatser och aktiviteter för de boende, de 

vanligast förekommande är:

•  Middagar

•  Grillning

•  Odling

•  Spelkvällar

•  Vandring

•  Samhällsaktiviteter 

Många av aktiviteterna utförs inom det utvecklade området. Där det finns stora 

synergier med äldreboendet.

VI SKAPAR TRYGGHET

SOCIAL HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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Illustrationsbild
Generösa balkonger  

Sociala mötesplatser i parkmiljö

Gemensamma aktiviteter

Naturen in på knuten Vackra promenader Cykla i lantlig miljö Odla tillsammans

SOCIAL HÅLLBARHET
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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Bilpool
Bilpooler växer i storlek och antal i hela landet, något som är positivt för miljön 
eftersom en färsk undersökning visar att bilpooler dramatiskt kan minska 
utsläppen. Ofta finns det dessutom ekonomiska drivkrafter och 
bekvämlighetsskäl som ligger bakom att man väljer att nyttja en bilpool. Med en 
plan för hållbarhet och ekonomi redovisar vi fördelar så att de boende väljer 
klimatsmart. 

Samåkning
Svensk biltrafik är i dag mycket ineffektiv. I varje bil som rullar på vägarna sitter i 
snitt endast 1,2 personer och endast 14 procent av svenskarna samåker en eller 
flera dagar i veckan. Vi anser att svenska kommuner, myndigheter och företag 
måste samarbeta för att öka den siffran. Vårt bidrag är att utforma de boendes 
möjligheter både ur ett hållbarhets och ekonomiskt perspektiv

Cykelpool
Allt fler vill få sin vardagsmotion genom att cykla och en cykelpool är ett 
hälsosamt val som gynnar närmiljön. Det finns olika sätt att lösa tillgången till 
cyklar, bokning, betalning och service. Vi erbjuder en grund som håller över tid 
och som inte är beroende av en enskild persons engagemang.

Kollektivtrafik
Resande med kollektivtrafiken ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av 
klimatpåverkande gaser än privatbiltrafiken och utsläppen kommer att sänkas 
ännu mer genom ett effektivare utnyttjande av energi. I projektet finns god 
tillgänglighet för kollektivt resande och för att främja kollektivtrafiken kommer 
resekort erbjudas under första året.

Samägande
Vi nöjer oss inte med samägande i form av cykel- och bilpool. I våra fastigheter 
förbereder vi för samägande även av andra delar. Exempel på detta kan vara 
verktyg, trädgårdsredskap, maskiner m m

Hemsjukvård
Då fastigheten angränsas till äldreboendet kan kommunen med fördel 
centralisera hemtjänsten. Detta skapar inte bara bättre förutsättningar för lägre 
driftskostnader utan även en trygghet för de boende.

BÄTTRE KOMMUNIKATIONER FÖR MER UMGÄNGE

MOBILITET – SAMÄGANDE
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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PLANER 
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA

SITUATIONSPLAN

LÄGENHETER

SITUATIONSPLAN
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Nyckeltal

BTA 3850 m2

BOA 3409 m2

Antal bostäder  48st

Fastighet KOPPER 2:1 MED FLERA

Plan  KOPPER 2:1 MED FLERA

Cykelplatser 

P-platser (hkp)

Miljöhus

Gestaltning

Flerbostadshus med loftgång i 2-3 plan , för social närvaro i alla väderstreck.

Vi anser att fastigheten ej skall överexploateras utan istället låta byggnaden 
samstämmigt harmonisera med övrig bebyggelse. De höga husen utifrån kommunens 
gestaltning kommer att bli ett överexploaterat område utan identitet. Vår övertygelse 
om välmående påverkar val av gestaltningen.

Naturliga kulörer.

Integrerad grönska.

Upplåtelseform
Vi utvecklar upplåtelseformer som passar alla, oavsett livssituation. Det ger en rik 
variation och mångfald där människor med olika intressen, bakgrunder och åldrar kan 
bo tillsammans. Det ger även rörlighet på bostadsmarknaden, en större social 
hållbarhet samt bidrar till integration i kommunen.

Vi arbetar företrädesvis med hyresrätter och bostadsrätter, där vi även har möjlighet till 
differentierad avgift.

Gröna obligationer
Intresset för gröna lån och obligationer ökar bland banker och investerare som vill 
bidra till en mer hållbar utveckling. Investeringar i miljöcertifierade byggnader kan med 
fördel finansieras med gröna obligationer.

NYCKELTAL – INFORMATION
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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Tm2 AB

Org. Nr. 559087-8772

Stenunge Allé 3

444 30 Stenungsund

Kontaktperson:

Magnus Rudén,

Tel 0707-97 79 07, magnus@tm2.se

Liljewall Arkitekter

Ansvarig Arkitekt

Kristen Broberg

Tel  0706-30 96 32, krbr@liljewall.se

Handläggande Arkitekt

Jonas Hermansson

Tel 0708-32 09 08, joher@liljewall.se

KONTAKTUPPGIFTER
2021/STENUNGSUND/ KOPPER 2:1 MED FLERA
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/196
2021-08-12

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Inrättande av Miljöforum för Stenungsund 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Miljöforum i Stenungsund med utgångspunkt i en 
organisation som liknar ”Hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 
och ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i 
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa arbetsordning för 
Miljöforum i Stenungsund. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige (§ 155) att inrätta en tillfällig beredning 
som kan utreda hur man kan skapa ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan 
med förvaltningen kan driva det gemensamma miljöarbete och miljövisionen framåt i enlighet 
med Agenda 2030 och Glokala Sverige.  
 
I korthet föreslår den tillfälliga beredningen att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med 
organisation som liknar ”hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 och 
ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i 
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium. Syftet med Miljöforum i Stenungsund är att 
genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och hållbarhetsarbetet framåt och 
ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer.   
 
Beskrivning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) inkom den 25 februari 2019 med en motion där hon vill att kommunen 
beslutar att bilda ett miljöråd i Stenungsund. Den 16 maj 2020 (§ 70) beslutade 
kommunfullmäktige att remittera motionen om Miljöråd i Stenungsunds kommun till 
demokratiberedningen. 
 
Den 8 oktober 2020  (§ 155) beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet 
men att inrätta en tillfällig beredning som i motionens anda och demokratiberedningens 
önskan på djupet kan utreda hur man kan skapa ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv 
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i samverkan med förvaltningen kan driva det gemensamma miljöarbete och miljövisionen 
framåt i enlighet med Agenda 2030 och Glokala Sverige1. Kommunfullmäktige beslutade den 
4 februari att tillsätta den tillfälliga beredningen.  Beredningens slutförslag redovisas i sin 
helhet i bilagt dokument. I korthet föreslår beredningen: 
 

 Att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med organisation som liknar ”hållbart 
liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022. 

 Att tillgängliggöra Miljöforum i Stenungsund via digitala plattformar och sociala 
media. 

 Att ansvariga ska vara kommunstyrelsens presidium. 
 
Syftet med Miljöforum i Stenungsund är att genom dialog och samverkan driva det 
gemensamma miljö- och hållbarhetsarbetet framåt och ge tillfälle till kommunikation mellan 
olika aktörer.    
 
Miljöforum i Stenungsund föreslås organiseras liknande ”hållbart liv” vilket innebär att en 
ansvarig tjänsteperson i Stenungsunds kommun är sammankallande till en arbetsgrupp. Denna 
grupp kan bestå av personer från ideella organisationer och näringsliv. En tänkt frekvens är 
två forum om året med miljömålen inom Agenda 2030 som tema. Beredningen exemplifierar 
mötesformen med att kommunen presenterar vad den gör idag, och vad kommunen, 
föreningar samt företag behöver göra för att uppnå ett specifikt mål. Miljöforum i 
Stenungsund ska kunna sändas och läggas ut digitalt så att fler ska kunna delta.  
 
Forumet ska utvärderas årligen och inom fem år kan formerna för Miljöforum i Stenungsund 
revideras.  
 
Förvaltningens bedömning 
Miljö- och klimatfrågan är en prioriterad fråga för kommunen framåt. Agenda 2030 är numera 
också grundläggande i kommunens styrnings- och uppföljningsarbete. Därav anser 
förvaltningen det positivt att Miljöforum ska utgå från just Agenda 2030.  
 
Som förvaltningen tolkar beredningens förslag kommer Miljöforum i Stenungsund enbart 
vara ett forum för dialog utan beslutsmandat och deltagande politiker kommer enbart att vara 
kommunstyrelsens presidium. Ytterligare arvodeskostnader kommer därmed inte att vara 
aktuella och inget nuvarande styrande dokument behöver justeras.  
 
 

 
1 Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang 
för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete 
mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal 
Demokrati (ICLD) 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att förvaltningens arbete med Miljöforum i Stenungsund kan hanteras 
inom ram. Utifrån förvaltningens bedömning kommer inte heller arvodeskostnader att öka då 
deltagande politiker, kommunstyrelsens presidium, redan erhåller heltidsarvode.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Miljöforum i Stenungsund möjliggör en plattform där politik, civilsamhälle, näringsliv i 
samverkan med förvaltningen kan diskutera och driva det gemensamma lokala miljöarbetet 
tillsammans. Förvaltningen bedömer att detta möjliggör för ökad informationsspridning och 
ett bredare gemensamt miljöarbete lokalt, även utanför kommunens mandat. Detta kan i sin 
tur leda till fler insatser som kan möjliggöra ett bättre miljöarbete i hela kommunen. I 
slutändan gynnar en bättre miljö barn i kommunen.  
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen bedömer att det inte finns några juridiska hinder. Formerna för Miljöforum i 
Stenungsund behöver dock struktureras i en arbetsordning för att skapa en gemensam 
förståelse för forumet vad gäller såväl syfte som mandat. Förvaltningen föreslår att 
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan arbetsordning.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Miljöforum berör alla mål i Agenda 2030. Beredningen har föreslagit att fokus för 
Miljöforum i Stenungsund ska vara mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Slutförslag från tillfällig beredning för tillsättande av miljöforum 2021-06-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Hanna.freij@stenungsund.se 
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Slutförslag till kommunfullmäktige 2021 
 
 
 
Beredningen föreslår  

- att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med organisation som liknar ”hållbart liv”. Det 
första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 

- att tillgängliggöra Miljöforum via digitala plattformar och sociala media 
- att ansvariga ska vara kommunstyrelsens presidium 

 
 
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning i februari 2021. 
Beredningen består av Bo Pettersson (S), Lisbeth Svensson (L), Håkan Hermansson (C), Emma Kaivola 
(V), Charlotte Edström (MP), Isabelle Flynn (M), Tomas Palm (SD), Axel Pettersson (ST) och Jan 
Sedström (KD). 
 
Kommunfullmäktiges beredningsdirektiv är: 

 att i den anda som framkommer av Lisbeth Svensson och Lennart Svenssons (L) motion om 
att inrättande av miljöråd samt demokratiberedningen svar på motionen, 

 att utreda ett forum där politik, civilsamhälle, i samverkan med förvaltningen kan driva det 
gemensamma miljöarbetet och miljövision framåt i enlighet med Agenda 2030 samt det 
Glokala Sverige. 

 
Beredningen har haft 6 möten totalt. 

 Vi har använt skriftligt material som SCB kommunundersökning från 2018, vi har en studerat 
vad demokratiberedningen föreslog till kommunfullmäktige. 

 Vi har läst och diskuterat kommunfullmäktiges beslut om medborgardialog som en tillfällig 
beredning föreslog istället för kommundelsstämmor. 

 Vi har även tagit till oss material om medborgardialog från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och speciellt sett hur Ale har arbetat i sin medborgardialog. 

 Vi har även fått en information från Lars Josefsson som pratade om ”hållbart liv” och ”hållbar 
kemi 2030”. 
De hade 5 möten i ”hållbart liv” under åren 2013-2017 med olika teman som man 
arrangerade i kulturhuset Fregatten med c:a 80-100 deltagare per tillfälle. De som höll i detta 
var kulturförvaltningen med deltagare från kyrkan och kemiindustrin.  

 Vi har även fått en redovisning av kommunens sektorchef Daniel Jerling och miljöstrateg 
Maria Alm vad som görs i Stenungsunds kommun mot Agenda 2030 och en redovisning 
angående mål 6, 7, 11, 12, 13, 14 och 15. Det handlar om fler än 30 olika aktiviteter som 
kommunen arbetat mot.  

 Vi har pratat om hur vi ska förhålla oss till mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) som 
partierna föreslog i Budget och strategisk plan inför 2022.  

 Vi har även haft kontakt med kommunen kommunikationschef som har berättats att de har 
äskat i budgeten 2022 om en del av en tjänst som skall hålla i /arbeta med Agenda 2030. 

 
Vi har från beredningen diskuterat om vi ska ha ett miljöforum och diskuterat hur vi ser på vilket 
syfte ska ha och hur ser vi medborgardialogen ”Bo och leva i Stenungsund-tillsammans-i dialog”.  
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Det föranledde en diskussion om detta kan leda till större förvirring med syfte och behov.  
 
Vi hanterade tre huvudspår;  

- Inte införa något alls 
- Arbeta in Miljöforum som del av ”Bo och leva i Stenungsund-tillsammans-i dialog” 
- Införa ett Miljöforum  

 
Vi från beredningen föreslår att införa ett Miljöforum. 
 

 Syftet är att genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och 
hållbarhetsarbetet framåt och ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer.    

 
Miljöforum föreslås att organiseras liknande ”hållbart liv”, vilket innebär en ansvarig tjänsteperson i 
Stenungsunds kommun är sammankallande till en arbetsgrupp, vilken kan bestå av personer från 
ideella organisationer och näringsliv. Arbetsgruppen bör anordna ett forum under vintern 2021–2022 
med fokus mot mål 13 i Agenda 2030. En tänkt frekvens är två forum om året med miljömålen inom 
Agenda 2030 som tema.  
 
En bra start kan t ex vara att presentera vad kommunen gör idag, och vad kommunen, föreningar och 
företag behöver göra för att nå mål 13. Här ges en möjlighet att förbättra kommunikationen och 
informationen från kommunen som det politiska rådslaget i februari 2021 konstaterade måste 
förbättras.  
 
Exempel på vilka som skulle kunna medverka är energirådgivare, fjärrvärmebolaget, kemiindustrin, 
kommunens fastighetsansvarig, FN förening, bostadsrättsföreningar, samfund, fastighetsägare, 
elföretag, intresseorganisationer med flera. 
Miljöforum ska kunna sändas/läggas ut digitalt så att fler ska kunna delta. Man ska kunna lämna 
synpunkter som ska följas upp. Det ska gå att interagera via sociala medier, göra inspel och 
kommunicera.  
 
Forumet ska utvärderas årligen och inom 5 år kan formerna för Miljöforum revideras. Det är viktigt 
att Miljöforum är vitalt och funktionellt.  
 
 
Bilaga PowerPoint presentation från Daniel Jerling  
Bilaga PowerPoint presentation från Lars Josefsson  
  
 
Stenungsund 2021-06-20
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Sophie Nygren Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Svar på återremiss - Översyn av valdistriktsindelningen inför 
allmänna valen 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att de tidigare valdistrikten Stenungestrand-Stenungsön-S 
Askerön, Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen delas upp i fem distrikt varvid ytterligare ett distrikt skapas. 
Valdistrikten får namnen Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, Doterödsvägen-Nyborg, 
Brudhammar-Kopper-Kristinedal, Hasselbacken-Uppegårdsvägen och Kvarnberget-
Solgårdsterassen. Gränser och reviderade namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-09-06. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp byter namn till 
Spekeröd.  

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet Gilltorp-
Rämma-Högen trots få röstberättigade ska kvarstå i nuvarande utformning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valdistrikten inom Stenungsunds kommun behöver revideras inför det allmänna valet 2022 
för att följa vallagens krav på antal röstberättigade. Befolkningen i valdistrikten i de centrala 
delarna av kommunen förväntas öka på grund av byggnationer i området vilket gör att ett nytt 
valdistrikt behöver skapas. Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen har däremot för lågt antal 
röstberättigade varför kommunen behöver söka anstånd hos länsstyrelsen för att få behålla 
valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade den 23 augusti ärendet med motiveringen att 
namngivningen av valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp behöver ses över. Möjligheten 
att göra Spekeröd till en del av valdistriktets namn ska särskilt undersökas.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska enligt vallagen året innan ordinarie val till riksdagen se över sina valdistrikt 
för att tillse att de omfattar mellan 1000 – 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl 
får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. På förslag av 
kommunfullmäktige är det länsstyrelsen som beslutar om kommunens indelning i valdistrikt. 
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Förvaltningen har sett över befintliga valdistrikt och kan konstatera att de behöver omarbetas 
för att leva upp till vallagens krav. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 
1 mars i år samt uppskattning av beräknad inflyttning och pågående bostadsbyggnadsprojekt. 
Förslagen på de nya distrikten presenteras i kartportalen Kartor-Stenungsunds kommun 
 
Förvaltningen föreslår att ett nytt valdistrikt bildas för att undvika att valdistrikten i de 
centrala delarna av kommunen överstiger 2000 röstberättigade. De fyra tidigare valdistrikten 
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, 
Brudhammar-Kopper-Kristinedal och Hasselbacken-Uppegårdsvägen delas upp i fem 
valdistrikt. Detta innebär att kommunen kommer att utöka antalet valdistrikt från 15 till 16. 
Namnförslagen har tagits fram i samråd med valnämndens ordförande och presenteras i 
tabellen nedan. Det nya valdistriktet föreslogs i tidigare skede få namnet ParkersGård-
Kvarnberget-Solgårdsterassen. Då detta namn innehåller fler än 36 tecken, vilket inte är 
förenligt med Valmyndighetens bestämmelser föreslås istället Kvarnberget-Solgårdsterassen 
som namn på det nya valdistriktet. 
 
Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen når med sina 729 röstberättigade inte upp till vallagens 
krav. Förvaltningen gör bedömningen att den geografiska placeringen gör det svårt att 
förändra valdistrikten i dagsläget. Planerade byggnationer i kommunens södra delar kommer 
troligen att påverka underlaget till kommande val. Detta sammantaget gör att förvaltningen 
föreslår att kommunfullmäktige ansöker om anstånd hos länsstyrelsen att få behålla 
valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Namngivning av valdistrikt 
Valdistriktens namn ska enligt Valmyndigheten beskriva det område som avses. En person 
med lokalkännedom ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 
Namnet på valdistriktet får maximalt innehålla 36 tecken inklusive mellanslag. 
 
Följande prioriteringar bör gälla vid namngivning av ett distrikt. 
 

1. I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet innefattar, 
t.ex. ”Valby”, ”Röstberga” eller ”Mandatviken”. Att namnge valdistrikt efter 
församlingar rekommenderas inte eftersom församlingarnas utformning är utanför 
valadministrationens kontroll och kan ändras. Förkortningar av namn är inte tillåtna 
utom S:t och S:ta samt väderstreckstillägg och liknande. 

 
2. Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå i namnet, 

med det mest centrala namnet först, t.ex. ”Valby-Röstberga-Mandatviken” eller 
”Valby, Röstberga och Mandatviken”. 
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3. Om det finns för många distinkta områden i valdistriktet, så att namnet blir fler än 36 
tecken, ska det mest centrala området väljas, följt av ”m.fl.”, enligt ”Valby m.fl.”. 

 
4. Är valdistriktet för litet för att ges ett distinkt namn, kan det dela namn med de 

angränsande valdistrikten, men särskiljas av ett väderstreckstillägg. Väderstrecket 
skrivs med en bokstav efter namnet, enligt ”Valby N”, ”Valby S”, ”Valby Ö”, ”Valby 
V” och ”Valby C”. Om så skulle behövas kan också ”NV” etc. användas. 

 
5. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte. Sådana namn 

är omöjliga att förstå var de ligger och kan dessutom sorteras konstigt vid olika 
datorgenererade presentationer, eftersom t.ex. 10 alfanumeriskt läggs före 2. 

 
Förvaltningen föreslår i enlighet med återremitteringen att valdistrikt Smundstorp-Groland-
Åketorp byter namn till Spekeröd. Spekeröd är ett känt ortsnamn vilket kan uppfattas som mer 
inkluderande än bynamnen Smundstorp, Groland och Åketorp. Den största delen av 
valdistriktet ligger dessutom inom Spekeröds postort vilket i och med en namnändring 
återspeglas även i valdistriktets namn.  
 

Valdistrikten 2018 Namnförslag 2022 

Antal 
röstberättigade 
per 31 mars 
2021 

Smundstorp-Groland-Åketorp Spekeröd 998 
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön Oförändrat 1699 
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd Doterödsvägen-Nyborg 1827 
Brudhammar-Kopper-Kristinedal Oförändrat 1528 
Hasselbacken-Uppegårdsvägen Oförändrat 1582 
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum Oförändrat 1219 
Kyrkenorum Oförändrat 963 
Hallerna-Strandkärr Oförändrat 1359 
Strandnorum-Kåkenäs Oförändrat 1110 
Näs-Apleröd-Stripplekärr Oförändrat 1086 
Berg-Käderöd-Hällesdalen Oförändrat 1223 
Svenshögen-Ucklum Oförändrat 1663 
Getskär-Valeberget Oförändrat 1355 
Anrås-VästraTorp-Saxeröd Oförändrat 1089 
Källsby-Sävelycke-Timmervik Oförändrat 1222 
Gilltorp-Rämma-Högen Oförändrat 729 
Nytt distrikt Kvarnberget-Solgårdsterassen  
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Ekonomiska konsekvenser 
Ytterligare ett valdistrikt innebär ökade kostnader för valadministrationen eftersom det 
behöver rekryteras fler röstmottagare och ytterligare en vallokal behöver hyras. Dessa 
kostnader finansieras inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet hanterar indelning i valdistrikt och berör inte barn då dessa inte är röstberättigade. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-27 
Beslut kommunstyrelsen 2021-08-23 § 232 
Tjänsteskrivelse 2021-07-13 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-09-06 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 2 daterad 2021-05-28 
Karta befintliga valdistrikt, bilaga 3 daterad 2021-06-08 
Karta Gilltorp-Rämma-Högen, bilaga 4 daterad 2021-06-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Länsstyrelsen, val.vastragotaland@lansstyrelsen.se  
Sophie.nygren@stenungsund.se  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 232 Dnr: KS 2021/617 
 
Översyn av valdistrikt inför det allmänna valet 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med motiveringen att namngivningen av 
valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp behöver ses över. Möjligheten att göra Spekeröd 
till en del av valdistriktets namn ska särskilt undersökas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har sett över huruvida valdistrikten i kommunen behöver revideras inför det 
allmänna valet 2022 för att följa vallagens krav på antal röstberättigade. Befolkningen i 
valdistrikten i de centrala delarna av kommunen förväntas öka på grund av byggnationer i 
området vilket gör att ett nytt valdistrikt behöver skapas. Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen 
har däremot för lågt antal röstberättigade varför kommunen behöver söka anstånd hos 
länsstyrelsen för att få behålla valdistriktet i befintlig utformning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-13 
Valnämnden 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse till valnämnden 2021-05-06 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-06-08 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 2 daterad 2021-05-28 
Karta befintliga valdistrikt, bilaga 3 daterad 2021-06-08 
Karta Gilltorp-Rämma-Högen, bilaga 4 daterad 2021-06-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera ärendet, med 
motiveringen att namngivningen av valdistriktet Smundstorp-Groland-Åketorp behöver ses 
över. Möjligheten att göra Spekeröd till en del av valdistriktets namn ska särskilt undersökas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till förvaltningen. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet, med Linda-Maria 
Hermanssons (C) motivering.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Översyn av valdistrikt inför det allmänna valet 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att de tidigare valdistrikten Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, 
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och Hasselbacken-
Uppegårdsvägen delas upp i fem distrikt varvid ytterligare ett distrikt skapas. Gränser och reviderade 
namn framgår av bilaga 1 daterad 2021-06-08. 

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka hos länsstyrelsen om att valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen 
trots få röstberättigade ska kvarstå i nuvarande utformning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har sett över huruvida valdistrikten i kommunen behöver revideras inför det 
allmänna valet 2022 för att följa vallagens krav på antal röstberättigade. Befolkningen i 
valdistrikten i de centrala delarna av kommunen förväntas öka på grund av byggnationer i 
området vilket gör att ett nytt valdistrikt behöver skapas. Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen 
har däremot för lågt antal röstberättigade varför kommunen behöver söka anstånd hos 
länsstyrelsen för att få behålla valdistriktet i befintlig utformning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska enligt vallagen året innan ordinarie val till riksdagen se över sina valdistrikt 
för att tillse att de omfattar mellan 1000 – 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl 
får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. På förslag av 
kommunfullmäktige är det länsstyrelsen som beslutar om kommunens indelning i valdistrikt. 
 
Valnämnden har sett över befintliga valdistrikt och kan konstatera att de behöver omarbetas 
för att leva upp till vallagens krav. Utgångspunkt har varit valmyndighetens statistik från den 
1 mars år 2021 samt uppskattning av beräknad inflyttning och pågående 
bostadsbyggnadsprojekt. Valnämnden noterar att givet kommunens byggnationsplaner 
riskerar vissa av de valdistrikt som ligger kommunens centrala delar att omfattas av för många 
röstberättigade. Med anledning av detta föreslår valnämnden att fyra valdistrikt ritas om och 
bildar fem valdistrikt. Antalet valdistrikt i kommunen kommer därmed att öka från 15 till 16. 
De berörda valdistrikten är Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön, Doterödsväg-
ParkersGård-Nytorpshöjd, Brudhammar-Kopper-Kristinedal och Hasselbacken-
Uppegårdsvägen. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/617
2021-07-13

Valdistriktet Gilltorp-Rämma-Högen når med sina 729 röstberättigade inte upp till vallagens 
krav. Valdistriktet är glest befolkat och utgörs av landsbygden öster om tätorten Jörlanda. 
Valnämnden bedömer att den geografiska placeringen gör det svårt att förändra valdistrikten i 
dagsläget. Planerade byggnationer i kommunens södra delar kan på troligen på sikt påverka 
underlaget. Med anledning av detta föreslår nämnden att kommunfullmäktige ansöker om 
anstånd hos länsstyrelsen att få behålla valdistriktet i befintlig utformning. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Valnämnden bedömer att ytterligare ett valdistrikt innebär ökade kostnader för 
valadministrationen eftersom det behöver rekryteras fler röstmottagare och ytterligare en 
vallokal behöver hyras. Bedömningen är emellertid att kostnaderna kan hanteras inom ram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet hanterar indelning i valdistrikt och berör inte barn då dessa inte är röstberättigade. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-13 
Valnämnden 2021-06-16 
Tjänsteskrivelse till valnämnden 2021-05-06 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 1 daterad 2021-06-08 
Karta nytt valdistrikt, bilaga 2 daterad 2021-05-28 
Karta befintliga valdistrikt, bilaga 3 daterad 2021-06-08 
Karta Gilltorp-Rämma-Högen, bilaga 4 daterad 2021-06-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se
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Skala 1:700002021-05-19

 Gilltorp-Rämma-Högen
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1020
2021-08-31

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på återremiss - Svar på motion om bostadsplan för äldre 
initierad av Lillemor Arvidsson (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion där hon yrkar att en 
beredning ska få i uppdrag att samla in önskemål från kommuninvånare 70 år och äldre samt 
tillsammans med representanter för äldreorganisationer och tjänstepersoner göra ett förslag på 
bostadsplan för äldre i Stenungsunds kommun. Vidare föreslår hon att det ska redovisas för 
kommunfullmäktige vilka externa exploatörer som visat intresse och vad de har att erbjuda.  

Motionären anger att bakgrunden till motionen är en åldrande befolkning som ställer krav på 
olika typer av boende och därför finns behov av inventering och få en bild av äldres önskade 
boende. Målet med motionen är att äldres önskemål tillgodoses i en allt rörligare 
bostadsmarknad samtidigt som hemtjänstplanering underlättas. 

Förvaltningen redovisade svar på motionen den 23 augusti vid kommunstyrelsens 
sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade (§224) då att återemittera ärendet med 
motiveringen att förvaltningen ej bemött, eller på annat sätt kommenterat, motionärens 
önskemål om att ”redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad 
de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.   

Vad gäller möjlighet att redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och 
vad de har att erbjuda fattade kommunstyrelsen beslut den 23 augusti (§240) att det en gång i 
kvartalet ska ske en redovisning av intresseanmälningar avseende mark och exploateringar till 
kommunstyrelsen. Utifrån detta beslut bedömer förvaltningen politiken får ta del av externa 
exploatörers som visat intresse och vad de har att erbjuda. 

 

Beskrivning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion som yrkade att: 
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 Att en beredning får i uppdrag att samla in önskemål från kommuninvånare 70 år och 
äldre 

 Att tillsammans med representanter för äldreorganisationer och tjänstepersoner gör ett 
förslag till bostadsplan för äldre i Stenungsunds kommun  

 Att detta redovisas för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad 
de har att erbjuda.  

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 11 januari 2021. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Förvaltningen redovisade svar på motionen den 23 augusti vid kommunstyrelsens 
sammanträde. Kommunstyrelsen beslutade (§224) då att återemittera ärendet med 
motiveringen att förvaltningen ej bemött, eller på annat sätt kommenterat, motionärens 
önskemål om att ”redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad 
de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.   
 
Förvaltningens svar 
I lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar styrs kommunens arbete vad 
gäller bostadsförsörjning. Syftet med lagstiftningen är att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
 
Idag styrs kommunens bostadsförsörjningsarbete av Bostadsförsörjningsprogram för 
Stenungsunds kommun 2017–2020, fastställt av kommunfullmäktige 18 april 2017 (§80). I 
framtagandet av en ny ett bostadsförsörjningsprogram anser förvaltningen att motionärens 
intentioner bör kunna ianspråktas men detta bör åligga den politiska beredning som hanterar 
ärendet. Aktuell beredning för uppdraget att fram det nya programmet är Beredning för Miljö 
och fysisk planering, som av kommunfullmäktiges presidium fått i uppdrag att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram. Detta beslutades vid möte mellan kommunfullmäktiges 
presidium och beredningspresidierna den 6 april 2021. Processarbetet kommer att starta under 
hösten 2021 där förvaltningen kommer fungera som sakkunnigt stöd. 
 
Vad gäller möjlighet att redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och 
vad de har att erbjuda fattade kommunstyrelsen beslut den 23 augusti (§240) att det en gång i 
kvartalet ska ske en redovisning av intresseanmälningar avseende mark och exploateringar till 
kommunstyrelsen. Utifrån detta beslut bedömer förvaltningen politiken får ta del av externa 
exploatörers som visat intresse och vad de har att erbjuda. 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1020
2021-08-31

Barns behov av bostad hanteras inom ramen för framtagandet av ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras av Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Av lagen framgår det bland annat att kommunerna ska ta fram 
riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen, samt vad dessa riktlinjer ska innehålla för 
uppgifter. Vid förändringar av förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige.  
 
Syftet med planeringen av bostadsförsörjningen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Beslut KS 2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020 
Beslut KF 2020-12-17 Anmälningsärende - Motion om bostadsplan för äldre initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 
Motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M) 2020-11-23 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Marcus Starcke  
Sektorchef samhällsbyggnad Sektorchef stödfunktioner 
 
 
Beslut skickas till 
Malin.henriksson@stenungsund.se 

Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 224 Dnr: KS 2020/1020 
 
Svar på motion om bostadsplan för äldre, initierad av Lillemor 
Arvidsson (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet med motiveringen att förvaltningen ej 
bemött, eller på annat sätt kommenterat, motionärens önskemål om att ”redovisa för politiken 
vilka externa exploatörer som visat intresse och vad de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion där hon yrkar att  
en beredning ska få i uppdrag att samla in önskemål från kommuninvånare 70 år och äldre 
samt tillsammans med representanter för äldreorganisationer och tjänstepersoner göra ett 
förslag på bostadsplan för äldre i Stenungsunds kommun. Vidare föreslår hon att det ska 
redovisas för kommunfullmäktige vilka externa exploatörer som visat intresse och vad de har 
att erbjuda.  
 
Motionären anger att bakgrunden till motionen är en åldrande befolkning som ställer krav på 
olika typer av boende och därför finns behov av inventering och få en bild av äldres önskade 
boende. Målet med motionen är att äldres önskemål tillgodoses i en allt rörligare 
bostadsmarknad samtidigt som hemtjänstplanering underlättas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020 
Motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M) 2020-11-23 
Beslut kommunfullmäktige 2020-12-17 § 226, Anmälningsärende - Motion om bostadsplan 
för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M) 
 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet återemittera 
ärendet med motiveringen att förvaltningen ej bemött, eller på annat sätt kommenterat, 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

motionärens önskemål om att ”redovisa för politiken vilka externa exploatörer som visat 
intresse och vad de har att erbjuda” i tjänsteskrivelsen.    
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen, med Maria Renfors (M) 
motivering.  
 
Beslut skickas till 
Malin.henriksson@stenungsund.se 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1020
2021-06-10

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor 
Arvidsson (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion där hon yrkar att  
en beredning ska få i uppdrag att samla in önskemål från kommuninvånare 70 år och äldre 
samt tillsammans med representanter för äldreorganisationer och tjänstepersoner göra ett 
förslag på bostadsplan för äldre i Stenungsunds kommun. Vidare föreslår ho att det ska 
redovisas för kommunfullmäktige vilka externa exploatörer som visat intresse och vad de har 
att erbjuda.  
 
Motionären anger att bakgrunden till motionen är en åldrande befolkning som ställer krav på 
olika typer av boende och därför finns behov av inventering och få en bild av äldres önskade 
boende. Målet med motionen är att äldres önskemål tillgodoses i en allt rörligare 
bostadsmarknad samtidigt som hemtjänstplanering underlättas.  
 
Med vad ovan angetts bedömer förvaltningen att motionärens intentioner bör hanteras inom 
Beredning för Miljö och fysisk planerings uppdrag att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram.  
 
Beskrivning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 23 november 2020 med en motion som yrkade att: 
 

 Att en beredning får i uppdrag att samla in önskemål från kommuninvånare 70 år och 
äldre 

 Att tillsammans med representanter för äldreorganisationer och tjänstepersoner gör ett 
förslag till bostadsplan för äldre i Stenungsunds kommun  

 Att detta redovisas för politiken vilka externa exploatörer som visat intresse och vad 
de har att erbjuda.  
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Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 11 januari 2021. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Förvaltningens svar 
I lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar styrs kommunens arbete vad 
gäller bostadsförsörjning. Syftet med lagstiftningen är att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
 
Idag styrs kommunens bostadsförsörjningsarbete av Bostadsförsörjningsprogram för 
Stenungsunds kommun 2017–2020, fastställt av kommunfullmäktige 18 april 2017 (§80). I 
framtagandet av en ny ett bostadsförsörjningsprogram anser förvaltningen att motionärens 
intentioner bör kunna ianspråktas men detta bör åligga den politiska beredning som hanterar 
ärendet. Aktuell beredning för uppdraget att fram det nya programmet är Beredning för Miljö 
och fysisk planering, som av kommunfullmäktiges presidium fått i uppdrag att ta fram ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram. Detta beslutades vid möte mellan kommunfullmäktiges 
presidium och beredningspresidierna den 6 april 2021. Processarbetet kommer att starta under 
hösten 2021 där förvaltningen kommer fungera som sakkunnigt stöd. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barns behov av bostad hanteras inom ramen för framtagandet av ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras av Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Av lagen framgår det bland annat att kommunerna ska ta fram 
riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen, samt vad dessa riktlinjer ska innehålla för 
uppgifter. Vid förändringar av förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige.  
 
Syftet med planeringen av bostadsförsörjningen ska vara att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020 
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Beslut KF 2020-12-17 Anmälningsärende - Motion om bostadsplan för äldre initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 
Motion om bostadsplan för äldre initierad av Lillemor Arvidsson (M) 2020-11-23 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Marcus Starcke  
Sektorchef samhällsbyggnad Sektorchef stödfunktioner 
 
 
Beslut skickas till 
Malin.henriksson@stenungsund.se 

Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Typ av dokument 
Program
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Kommunfullmäktige
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2017-04-18 § 80
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0156/16
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Sektorschef  
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Enligt lagen ska kommunfullmäktige varje man-
datperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning 
och, om det behövs, kommunal bostadsförmedling. 
Förändras förutsättningarna för de antagna rikt-
linjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.

Syfte
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att 
med grund i kommunens översiktsplan uttrycka 
Stenungsunds kommuns övergripande strategier 
för bostadsförsörjningen och redovisa kommunens 
planeringsberedskap för nya bostäder. Programmet 
anger en riktlinje för kommunens ambition om 
expansion, utveckling och för bostadsbyggandets 
omfattning. Det är ett planeringsunderlag för att 
möjliggöra byggnation i enlighet med kommunens 
målsättningar. Kommunens avsikt är även att försö-
ka styra inriktningen på nyproduktionen och andra 
åtgärder för att tillgodose olika behov som uttrycks 
i de styrande dokumenten.

Bostadsförsörjningsprogrammets  
relation till andra styrande dokument
Förutom nationella mål och lagar utgår program-
met från regionala dokument. Västra Götalands- 
regionens Vision Västra Götaland – det goda Livet 
är den gemensamma utgångspunkten för hur Väs-
tra Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv 
region att bo och verka i. Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse (GR) har antagit strategi- och 
måldokumentet Hållbar tillväxt och Strukturbild 
för Göteborgsregionen som ska ligga till grund för 
arbetet med att utveckla regionens struktur för att 
skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett komplement 
till kommunens översiktsplan, ÖP 06. I program- 
met utvecklas frågor kopplade till kommunens 
ansvar för bostadsförsörjningen. 

1. Om bostadsförsörjningsprogrammet

Övergripande
Utifrån Stenungsunds kommuns övergripande vi-
sion och mål har en tillfällig beredning för bostads-
försörjningsprogram reviderat kommunens senaste 
bostadsförsörjningsprogram (Bostadsförsörjnings-
program 2012-2015) och arbetat fram Bostads-
försörjningsprogram för Stenungsunds kommuns 
2017-2020. Programmet beskriver hur kommunen 
med stöd av bostadsförsörjningen ämnar verka i 
syfte att stödja kommunens långsiktiga mål.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsan-
svar ändrades den 1 januari 2014 (Lag 2013:866). 
Lagen tydliggör processen och framtagandet av 
kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Den syftar till att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och att främja 
ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjning-
en förbereds och genomförs. Vid planeringen av 
bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 
berörda kommuner samt ge länsstyrelsen, aktören 
med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet, och 
andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst
innehålla följande uppgifter:
• kommunens mål för bostadsbyggande och

utveckling avbostadsbeståndet
• kommunens planerade insatser för att nå upp-

satta mål
• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta

nationella och regionala mål, planer och pro-
gram som är av betydelse för bostadsförsörj-
ningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. 
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Programmet är tänkt att utgöra underlag för kom-
munens arbete med markförsörjningsplan, even-
tuell lokalförsörjningsplan, befolkningsprognos, 
planförsörjning, bygglovshandläggning och inves-
teringsbudget. Tillsammans med befolkningsprog-
nosen är programmet en viktig del för verksam- 
heternas långsiktiga planering.

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses som ett 
planeringsunderlag och inte en fixerad plan. Det 
är viktigt att ha i åtanke att bostadsbyggnation är 
konjunkturkänsligt och att efterfrågan på bostäder 
kan förändras över tid.

Utöver översiktsplanen finns andra dokument med 
målsättningar som påverkar bostadsförsörjnings-
programmet:
• Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning 

och exploateringsavtal
• Stenungsunds kommunvision, Vision 2035 
• Bostadsförsörjningsprogram för Stenungsunds 

kommun 2012-2015.

En beskrivning av dessa styrande dokument finns i 
Bilaga 2.
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Kopplat till bostadsförsörjning betonas bland annat 
vikten av att skapa boende- och livsmiljöer av hög 
kvalitet och att väl fungerande kollektivtrafik har 
stor betydelse för tillväxt och utveckling. Inves-
teringar i infrastruktur främjar en hållbar tillväxt 
med god tillgänglighet till och inom Västra Gö-
taland. Infrastrukturutbyggnad ska ta hänsyn till 
natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggel-
semiljöer och beakta olika värderingar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Inom GR finns två viktiga styrdokument som utgör 
underlag för bostadsförsörjningen. Det är dels 
Strukturbild för Göteborgsregionen, godkänd i maj 
2008, dels dokumentet  Hållbar tillväxt, antaget i 
juni 2013.

GR har som mål att öka regionens storlek dels i 
form av förtätning men även genom utvidgning av 
den lokala arbetsmarknadsregionen. Samtliga med-
lemskommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att 
den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. Det 
goda livet är en ledstjärna. Befolkningstillväxten 
inom Göteborgsregionen ska vara minst 10 000 in-
vånare per år. För att Göteborgsregionen ska ha en 
fortsatt god utveckling krävs ett ökat och varierat 
bostadsbyggande och en omsorg i utformning och 
utveckling av stads- och tätortsmiljöer.  

2. Regionala och nationella mål, 
    planer och program

Nationella mål 
Det övergripande målet för samhällsplanering,  
bostadsmarknad, byggande och lantmäteri- 
verksamhet är att ge alla människor i alla delar av 
landet en från social synpunkt god livsmiljö, där 
en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande och 
ekonomisk utveckling underlättas. Regeringens 
målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas 
minst 250 000 nya bostäder.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda Livet har tagits 
fram gemensamt av bland andra Västra Götalands-
regionen och kommunerna genom kommunför-
bunden. Visionen är den gemensamma utgångs-
punkten för hur Västra Götaland ska utvecklas 
för att vara en attraktiv region att bo och verka i. 
Visionen om det goda livet beskriver vad ett gott liv 
innebär för invånarna i Västra Götaland. Vägen dit 
förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner 
– den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. 

Förutom visionen om det goda livet omfattar  
visionen tre delar:
• Hållbar utveckling i tre dimensioner:  

den sociala, det vill säga människors  
möjligheter till utveckling i samklang med  
omgivningen, den miljömässiga/ekologiska  
och den ekonomiska.

• Arbetet genomsyras av fyra perspektiv:  
Västra Götaland – en enhet, jämställdhet,  
integration och internationalisering.

• Fem fokusområden prioriteras:  
näringsliv, kunskaps- och kompetensutveck-
ling, infrastruktur-kommunikationer, kultur 
samt hälsa.
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Strukturbilden för Göteborgsregionen ligger till 
grund för det gemensamma arbetet med att ut-
veckla en långsiktigt hållbar struktur inom regio-
nen och ska vara ett stöd för kommunernas arbete 
med bostadsförsörjning och översiktlig planering. 
I strukturbilden ligger Stenungsund i ett av huvud-
stråken som utgör ryggraden i regionen. Tanken 
är att huvudstråken ska utvecklas genom en att-
raktiv kollektivtrafik i enlighet med K2020. Bilden 
redovisar utvecklingen av kärnan, stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna.

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från GR:s 
mål- och strategidokument. En grundläggande 
tanke i GR:s strukturbild är att bostäder byggs nära 
stationer eller i orter som är knutna till stationerna 
med god kollektivtrafik. Detta stärker förutsätt-
ningarna för en uthållig tillväxt. Om det går att gå 
eller cykla till och från en station är mycket vun-
net. Är det längre än en kilometer behövs en god 
kollektivtrafik som knyter samman orten/bostads- 
området/verksamhetsområdet med stationen.

På grund av ökat behov av bostäder bland annat 
genom ökning av antalet nyanlända har behovet 
av bostäder inom Göteborgsregionen ökat och 
regionala överenskommelser om att öka plane-
ringstalet för byggande gjorts. Bostadsbristen är 
idag är en tillväxtbegränsande faktor och enligt GR 
bör de regionala planeringstalen den kommande 
femårsperioden öka med cirka 0,5 %. För regionen 
innebär detta att ambitionen avseende bostadsför-
sörjningen bör ligga runt 1,5 % istället för det mer 
traditionella 1%. 

Lagstiftning
Den lagstiftning som i första hand styr kommu-
nens ansvar för bostadsförsörjning är följande:
• Regeringsformen (1974:152)
• Kommunallag (1991:900)
• Lag (2000:1383) om kommunernas  

bostadsförsörjningsansvar
• Plan- och bygglag (2010:900)
• Socialtjänstlag (2001:453)
• Lag (1993:387) om stöd och service till  

vissa funktionshindrade
• Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag
• Lag (2016:38) om mottagande av vissa  

nyanlända invandrare för bosättning.              
 
Byggnation på landsbygden
I linje med Hållbar tillväxt, strukturbilden och
Vision 2035 ska kommunen planera för en sam-
hällsstruktur som främjar miljöanpassade och
resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att
till exempel se till att bostadsområden lokaliseras
nära skola, förskola och kollektivtrafik. Det inne-
bär att byggnationen ska präglas av att cirka 85-
90 % byggs enligt strukturbilden. Cirka 10-15 %
kan byggas utanför planlagt område. Det är dock
väsentligt att beakta att utbyggnad sker med rimlig
närhet till kommunikation och kommersiell servi-
ce. Vidare är det viktigt att alltid se utbyggnad av
till exempel bostäder, kommunal och kommersiell
service, näringsliv, infrastruktur, kommunikationer
samt tillgång till naturområden som en enhet där
de olika delarna är beroende av varandra.
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I ÖP06 hänvisas till följande av kommunfullmäk-
tige antagna delmål som har koppling till bostads-
byggnationen.
• I Stenungsund ska finnas en mångfald av boen-

deformer såsom hyresrätter, bostadsrätter och 
enskilt ägande.

• Vid ny- och ombyggnad ska bostäder anpassas 
från början så att man kan bo hemma så länge 
man vill och kan.

• Man ska kunna bo kvar i sin självvalda bostad 
även vid stora behov av vård och omsorg.

• För en kort och långsiktig planering ska ut-
byggnadsbehoven i form av planläggning av 
bostäder, infrastruktur, rekreationsområden, 
skolor, lokaler med mer bemötas snabbt och 
effektivt.

Vidare anges i ÖP att:
• nya bebyggelseområden på lång sikt ska lokali-

seras med god tillgänglighet till kollektivtrafik 
och dimensioneras så att grundläggande boen-
deservice kan utvecklas i områdena

• nya bostäder inte bör tillkomma där det är 
olämpligt med tanke på omgivningspåverkan 
från djurhållning eller där befintligt jordbruk 
försvåras på annat sätt, såvida det inte har di-
rekt koppling till jordbruket på platsen.

3. Kommunalt uppställda mål

Översiktsplan
Kommunens nu gällande översiktsplan (ÖP06) 
antogs 2010. Arbetet med en ny översiktsplan har 
påbörjats och beräknas vara klart 2018. Det utgår 
ifrån lokala och regionala politiskt antagna styr-
dokument (Stenungsunds kommuns vision samt 
regionala styrdokument som Hållbar tillväxt, GR:s 
strukturbild och K2020). Detta bostadförsörjnings-
program utgår från samma styrdokument och har-
monierar på så sätt med det påbörjade arbetet med 
den nya översiktplanen. I kommunens gällande 
översiktsplan anges att planen ska skapa beredskap 
för en fortsatt expansion och att den årliga ökning-
en bör ligga på cirka l %. Befolkningsutvecklingen 
har under den närmsta perioden fram till år 2015 
varit genomsnittligt omkring 1 %. 

Enligt översiktsplanen kräver en årlig befolkning-
sökning om l % en produktion om cirka 140 nya 
bostäder per år, om man antar en genomsnittlig 
hushållsstorlek på 2,3 invånare per bostad.  
Bostadsförsörjningsprogrammet bör utifrån det 
innehålla en planering för upp till 600 bostäder.  
I översiktplanen anges även att ”bostadsbehovet ska 
tillgodoses i blandat boende med villor, grupphus 
och flerbostadshus och med olika upplåtelseformer 
i äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt”. En ända-
målsenlig bebyggelsestruktur där tyngdpunkten 
av utbyggnaden ska ske väster om E6 ska prövas. 
Skapa möjlighet för att en utbyggnad ska kunna 
ske utmed kollektivtrafikstråket Spekeröd-Uck-
lum-Svenshögen.
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Samtidigt är det viktigt att utbyggnad av övrig 
samhällservice ska gå i takt. Bedömning av pla-
nerat byggande visar på fler än 200 bostäder per 
år. De senaste årens befolkningsökning ligger 
på cirka 1 %. Nuvarande befolkningsprognos 
anger en genomsnittlig befolkningsökning på 
cirka 1,1 % per år.

• Bygglov och planarbete ska synkroniseras med 
utbyggnad av kommunal service, till exempel 
skola och förskola.

• Lokala mötesplatser bör byggas in i nya  
bostadsområden. 

• Stenungsunds kommun vill åstadkomma en 
god bebyggd miljö där det kulturhistoriska 
arvet värnas och utvecklas.

• God tillgång till kollektivtrafik och kommu-
nal service ska prägla planeringen av mark för 
bostäder.

• Kommunen ska planera för en fortlöpande 
utbyggnad av gång- och cykelvägar.

• De olika delarna i livsmiljön - boende, arbete, 
tillgång till service och fritid - bör finnas inom 
räckhåll så att dagliga transporter kan minskas.  
Vid detaljplanering och om det är längre än en 
kilometer från ett nytt område till en station be-
hövs en god kollektivtrafik som knyter samman 
orten/bostadsområdet/verksamhetsområdet 
med stationen. Detta gäller inte generellt för 
enskilda fastigheter i glesbygd.

• Kommunen ska ha en fortlöpande dialog med 
näringslivet om förändringar som kan påverka 
utvecklingen och bostadsbyggandet.

4. Bostadsförsörjningsprogrammets   
    målsättningar 

Kommunfullmäktige antog i augusti 2014 följande 
vision för Stenungsunds kommun:
”Stenungsund, det goda samhället med framtids-
tro och utveckling med människan och naturen i 
centrum”.  

Till Vision 2035 finns två avgörande inriktningar:
• Attraktivt och välkomnande 
• Ekonomisk, ekologisk och social hållbar  

utveckling

Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar 
har sin utgångspunkt i ovanstående vision och 
inriktningar.

Bostadsförsörjningsprogrammets  
målsättningar
Mål för bostadsförsörjningsprogrammet 2017-2020 
har sin grund i tidigare nämnda styrande doku-
ment och redovisas under den kommunövergri-
pande visionens inriktningar.

Inriktning: Attraktivt och välkomnande
• Kommunen ska verka för att skapa bostads-

områden som upplevs harmoniska, trygga och 
tillgängliga av samhällets samtliga medborgare.

• För en kort- och långsiktig planering ska 
utbyggnadsbehoven i form av planläggning av 
bostäder, infrastruktur, rekreationsområden, 
skolor och lokaler bemötas snabbt och effektivt.

• Kommunen ska enligt ÖP06 eftersträva runt 
l % befolkningsökning/år vilket motsvarar 
cirka 140 nya bostäder/år. På grund av ett ökat 
bostadsbehov i Göteborgsregionen sedan ÖP06 
är kommunens strävan att kunna möta ett ökat 
behov, målsättningen är 1, 5 % som planerings- 
tal för byggande.  
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Inriktning: Ekologisk, ekonomisk och social 
hållbar utveckling
• Bostadsområden bör planeras utifrån visionen 

om ett hållbart samhälle.
• Kommunen ska uppmuntra byggnation av mil-

jöanpassade och energieffektiva fastigheter. 
• Kommunen planerar för en samhällsstruktur 

som främjar miljöanpassade och resurssnåla 
transporter.

• Hänsyn ska tas till rådande växter och djur vid 
planering av bostadsområden.

• Kommunen ska motverka kategoriboende/
segregerat boende genom att blanda boende-
former och upplåtelseformer i ett och samma 
område. Det måste också finnas billiga bostäder 
att tillgå.

• Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska till-
gänglighet beaktas från början så att man kan 
bo hemma så länge man vill och kan.

Medborgarinformation
• Kommunen bör ha en enkel, fullständig och 

lättåtkomlig information om bygglovshante-
ringen och de regler som styr denna både i och 
utanför detaljplan.

• Kommunen ska utarbeta bra och allsidig infor-
mation som följer med bygglovsansökan.

Lokalisering
• Möjligheter för utbyggnad öster om E6 ska 

prövas.
• Nybyggnation på lucktomter i etablerade om-

råden och andra ounyttjade byggrätter inom 
gällande detaljplaner bör stimuleras. Därige-
nom förbättras förutsättningar för förskola och 
skola.

• Utbyggnadstakten måste vara balanserad för att 
den kommunala service som krävs ska kunna 
byggas ut i samma takt som befolkningsök-
ningen på orten.

• Utbyggnaden av bostäder och infrastruktur bör 
anpassas till förutsebara klimatförändringar 
under bostädernas och infrastrukturens beräk-
nade livslängd.

• Kommunen ska planera för en samhällsstruk-
tur som främjar miljöanpassade och resurs-
snåla transporter. Därför är det viktigt att till 
exempel se till att bostadsområden lokaliseras 
nära skola, förskola och kollektivtrafik.

• Kommunen ska ge förutsättningar och ha en 
planberedskap för alla orter att utvecklas.
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5. Befolkningsutveckling

Tillbakablick och nuläge
Stenungsunds kommun har historiskt varit en 
expansiv kommun med kraftig befolkningsutveck-
ling. Sett över en femårsperiod har befolkningen i 
snitt ökat med 1 % per år. Den 31 december 2015 
hade Stenungsunds kommun 25 508 invånare.  
Detta innebär en ökning med 233 personer från 
föregående år och en procentuell ökning om 0,9 %.  
Genom nedanstående tabell kan man se att befolk-
ningsökningen de senaste fyra åren både har sin 
grund i ett positivt flyttnings- och födelsenetto.

Om man studerar befolkningsutvecklingen mellan 
2013 och 2015 per delområde kan man se att alla 
delområden haft en positiv utveckling, förutom 
Ucklum som har minskat med fyra personer. Störst 
ökning finner man i Norum.

År Folk-
mängd

Folk- 
ökning

Ökning 
%

Födda Döda Födelse- 
överskott

Inflyttade Utflyttade Flyttnings-
netto

2015 25 508 233 0,9 254 218 36 1 500 1 303 197
2014 25 275 343 1,4 287 181 106 1 433 1 195 238
2013 24 932 64 0,3 265 221 44 1 284 1 264 20
2012 24 868 267 1,1 279 195 84 1 326 1 144 182
2011 24 601 309 1,3 275 221 54 1 476 1 223 253

Befolkningsutveckling 2011-2015

Källa: SCB

Förändring 2015-2020 Förändring 2015-2020

Ålder 2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2015

0-5 1 900 1 922 1 884 22 -38 1,2 -2,0 -0,8 

6-15 3 244 3 311 3 385 67 74 2,1 2,2 4,3
16-18 926 934 905 8 -29 0,9 -3,1 -2,3
19-24 1 783 1 758 1 755 -25 -3 -1,4 -0,2 -1,6
25-44 5 983 6 030 6 042 47 12 0,8 0,2 1,0

45-64 6 455 6 519 6 626 64 107 1,0 1,6 2,6
65-74 2 718 2 778 2 813 60 35 2,2 1,3 3,5
75-84 1 414 1 478 1 561 64 83 4,5 5,6 10,4
85-w 509 545 537 36 - 7,1 -1,5 5,5
Total 24 932 25 275 25 508 343 211 1,4 0,9 2,3

Förändring 2013-2015 per ålderskategori

Källa: SCB

266



13

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos för åren 2016-2020 tyder på en genomsnittlig ökning av befolkningen 
med cirka 1,1 % per år under perioden.

År Folkmängd Folkökning %

2016 25 715 207 0,8

2017 25 920 205 0,8
2018 26 225 305 1,2
2019 26 580 355 1,4
2020 26 945 365 1,4

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

I nedanstående tabell presenteras hur födelsenetto respektive flyttningsnetto prognostiseras 
att utvecklas de kommande åren.

År Folk-
mängd

Födda Döda Födelse-
netto

Inflyttade Utflyttade Flyttnings-
netto

Folkökning

2016 25 715 275 215 60 1 400 1 250 150 205
2017 25 920 280 220 60 1 400 1 250 150 205
2018 26 225 280 225 60 1 500 1 255 245 305
2019 26 585 290 230 60 1 560 1265 295 355
2020 26 945 295 230 65 1 580 1 280 300 365

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

Prognostiserade befolkningsförändringar 2016-2020 (avrundat till närmaste 5-tal)

Förändring i absoluta tal

Område 2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015

Norum 13 337 13 568 13 670 231 102

Stora Höga 3 195 3 226 3 252 31 26
Jörlanda 2 413 2 420 2 443 7 23
Spekeröd 1 167 1 183 1 205 16 22
Ucklum 1 177 1 190 1 173 13 -17

Svenshögen 828 844 898 16 54
Ödsmål 2 802 2 829 2 855 27 26
Rest 13 15 12 2 -3
Totalt 24 932 25 275 25 508 343 233

Befolkningsförändringar 2013 – 2015 per delområde

Källa: SCB

Befolkningsprognos 2016-2020

Om man studerar befolkningsprognosen fördelat per delområde kan man se att den främsta 
befolkningsökningen prognostiseras att ske i Norum och de södra kommundelarna.
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Befolkningsförändringar 2015 – 2020 per delområde (2016-2020 är avrundat till närmaste 5-tal)

Förändring 2015-2020

Område 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Absoluta tal Procent

Norum 13 670 13 880 14 050 14 200 14 480 14 905 1 235 9

Stora Höga 3 252 3 255 3 240 3 475 3 450 3 405 153 5
Jörlanda 2 443 2 440 2 430 2 400 2 500 2 595 152 6
Spekeröd 1 205 1 205 1 200 1 180 1 265 1 240 35 3
Ucklum 1 173 1 170 1 250 1 265 1 255 1 230 57 5

Svenshögen 898 900 900 895 880 865 -33 -4
Ödsmål 2 855 2 850 2 835 2 800 2 740 2 685 -170 -6
Rest 12 10 15 15 15 15 3 25
Totalt 25 508 25 715 25 920 26 225 26 580 26 945 1 437 6

Prognostiserad befolkningsförändring 2015-2020 visar att antalet personer i åldrarna 20-24 år och 
65-74 år minskar under åren medan antalet personer i åldrarna 45-64 år och 75-84 år ökar kraftigt.

Västra Götalandsregionens befolkningsprognos 
Befolkningen ökar i Västra Götaland. I befolkningsprognosen från 2016 förväntas Västra Götalands 
befolkning växa till nästan 1,9 miljoner invånare år 2030. Det innebär 240 000 fler invånare 2030 
jämfört med 2014, det vill säga drygt 15 000 fler invånare varje år igenomsnitt. Befolkningsökning-
en prognostiseras vara högre under de närmaste åren jämfört med den senare delen av prognosperi-
oden. De närmaste årenberäknas befolkningen öka med mellan 17 000 –20 000 invånare per år.

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

Källa: Befolkningsprognos Stenungsunds kommun 2016-2020

Förändringar 2015 – 2020 per åldersgrupp
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6. Befintligt bostadsbestånd

Den 31 december 2015 fanns det 7 144 småhus, 217 övriga hus, 259 specialbostäder och 
3 147 lägenheter i flerbostadshus i kommunen. Det har sedan 2013 skett en ökning på 
alla delar av bostadsbeståndet. 

2013 2014 2015 Förändring 2013-2015

Småhus 7 032 7 080 7 144 112

Flerbostadshus 3 086 3 085 3 147 61
Övriga hus 185 186 217 32
Specialbostäder 210 217 259 49

Källa: SCB.  
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Flerbostadshus 
avser bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser byggnader 
som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 
Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder. Den 1 
januari 2015 beräknades antalet fritidshus i kommunen vara 1 093 jämfört med 1 091 år 2013 och 1 129 år 2010. 

Källa: SCB

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 2011-2015

Befintligt bostadsbestånd 2013-2015

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015

Flerbostadshus Småhus

269



16

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Total

Norum 2 726 1 022 2 663 6 411

Stora Höga 17 145 918 1 080
Jörlanda 73 122 758 953
Spekeröd 14 0 438 452
Ucklum 8 37 404 449

Svenshögen 115 0 249 364
Ödsmål 43 20 995 1 058
Totalt 2 663 1 346 6 425 10 767
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Norum Stora Höga Jörlanda Spekeröd Ucklum Svenshögen Ödsmål Totalt

Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt

Upplåtelseformer
Det kalkylerade bostadsbeståndet var den 31 december 2015 fördelat på nedanstående 
sätt i de olika delområdena.

Andel bostäder efter upplåtelseform per kommundel och totalt

Ovanstående innebär att cirka 60 % av bostäderna i kommunen utgörs av äganderätter, 26 % hyresrätter 
och 12 % av bostadsrätter. Som ovanstående tabell illustrerar skiljer sig fördelningen mellan olika upplåtel-
seformer åt mellan de olika delområdena.

Antal bostäder efter upplåtelseform per kommundel och totalt
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Särskilda grupper
Kommunen måste enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre 
med omfattande behov av service, stöd och om-
vårdnad. Enligt lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen 
också tillhandahålla bostäder med särskild service 
för människor med fysiska, psykiska eller andra 
svårigheter i sin livsföring. Kommunen menar att 
nya bostäder ska byggas så att de redan från början 
är anpassade för personer med olika funktions-
nedsättningar. Viss inventering av tillgänglighet i 
befintligt lägenhetsbestånd har gjorts. Av Stenung-
sundshems befintliga cirka 2000 lägenheter kan  
50 % nås via markplan eller med hiss.

Ökningen av antalet äldre pekar på ett ökande  
behov av bostäder med särskild service samt  
sannolikt ökande krav på bostadsanpassnings- 
bidrag om vi ska nå målet om att äldre personer 
och personer med funktionsnedsättning ska kunna 
bo kvar i sitt område.

Kommunen arbetar med överenskommelse med 
kommunala och privata fastighetsägare att sänka 
krav på bostadssökande till exempel genom att 
godkänna försörjningsstöd som inkomst. Kommu-
nen arbetar även med möjligheten att införa hy-
resgarantier.  Kommunal hyresgaranti innebär att 
kommunen går i borgen för en hyresgäst som har 
tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, 
men som ändå har svårt att få en hyresrätt med 
besittningsskydd. Till exempel om du är projektan-
ställd och har regelbunden inkomst, men hyresvär-
den kräver en tillsvidareanställning för att du ska få 
ett eget hyreskontrakt på en lägenhet.

7. Behov och efterfrågan

Stenungsundshem AB
Kommunens bostadsbolag, Stenungsundshem AB, 
har 1 980 lägenheter, cirka 3 900 hyresgäster och 
vid årsskiftet 2015/2016 cirka 5 800 intresseanmäl-
ningar från bostadssökande. Bolaget står för cirka 
20 % av den totala andelen bostäder i kommunen. 
Efterfrågan på lägenheter är stor och uthyrnings-
graden under 2015 var över 99 %.

Stenungsundshem AB ägs av Stenungsunds kom-
mun och bolaget är en del av kommunens verk-
samhet. I ägardirektiv för Stenungsundshem står 
att syftet och målsättningen för bolagets verksam-
het är, utöver vad som anges i bolagsordningen, 
att Stenungsundshem ska vara ett allmännyttigt 
bostadsföretag som ska främja utvecklingen av 
Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla 
attraktiva bostäder. Vidare beskrivs bland annat att 
verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt håll-
bar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt samt att bolagets innehav av hyresrätter är ett 
viktigt inslag i kommunens ambitioner att tillhan-
dahålla bostäder för alla och ta ett socialt ansvar 
på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med 
kommunens verksamheter för genomförandet av 
dessa ambitioner och samverkar med individ- och 
familjeomsorgen och enheten för integration. 

Tomt- och småhuskön
I dagsläget är det cirka 200 personer som har 
betalat årsavgift till kommunens tomtkö. Regler 
som gäller för tomtkön finns att läsa i dokumen-
tet Avgifter och regler för tomt- och småhuskön i 
Stenungsunds kommun. I de områden där utbudet 
av tomter har funnits de senaste åren har efterfrå-
gan varit begränsad. Relativt många har stått i kö 
i många år utan att ha anmält intresse för att köpa 
någon av de tomter som har erbjudits.  
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Nyanlända
Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mot-
tagande av vissa nyanlända invandrare för bosätt-
ning i kraft. Lagen innebär att en kommun ska ta 
emot ett visst antal nyanlända oavsett om det finns 
en ledig bostad eller inte i kommunen. Tidigare 
kunde mottagande justeras efter tillgången på ledi-
ga bostäder, men detta gäller numera inte. Därmed 
kommer behovet av lägenheter för denna grupp att 
öka under kommande år då Sverige under 2015 tog 
emot historiskt höga nivåer asylsökande. 

Hemlösa 
Socialstyrelsens använder en bred definition av 
hemlöshet, som omfattar fyra olika situationer som 
personer kan befinna sig i för en kortare eller läng-
re tid. Det handlar om: 
• personer som är hänvisade till akutboende, 

härbärge, jourboende eller är uteliggare
• personer som är intagna/ inskrivna på anting-

en: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet 
eller stödboende inom socialtjänst/landsting/
privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution 
som planeras skrivas ut om tre månader

• personer som bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning (t.ex. försökslägenhet/ tränings-
lägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) 
på grund av att personen inte får tillgång till 
den ordinarie bostadsmarknaden

• personer som tillfälligt bor kontraktslöst hos 
kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett 
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätpe-
rioden) inneboende- eller andrahandskontrakt 
hos privatperson.

Fler billiga boendealternativ efterfrågas för att möta 
behovet. 

Ungdomar
Den prognostiserade befolkningen i åldersgruppen 
20-24 år minskar, medan andra grupper år är mer 
konstanta. Anledningen till förändringarna i dessa 
åldersgrupper är inte känd men kan bero på både 
utflyttning på grund av studier, svårighet att få 
bostad och ålderkullarnas sammansättning. Det går 
därför inte att säga med säkerhet om bostadsbyg-
gandet direkt kan påverka befolkningsförändringen 
i dessa grupper. Bostadsbehovet hos ungdomarna 
i Stenungsunds kommun ska så långt som möjligt 
tillgodoses.
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8. Bostadsbyggande under  
    programperioden

Mål för nybyggnation under perioden
Kommunens huvudinriktning är att minst en tred-
jedel av byggandet under programperioden bör 
vara hyresrätter. För specifika områden kan andra 
mål bli aktuella.

Planberedskap 
Med planberedskap menas kommunal mark som 
är planlagd för exempelvis bostadsändamål men 
ännu inte bebyggts. Kommunal planberedskap 
syftar till att stå beredd inför en framtida expansi-
on. Med en god planberedskap kan mark erbjudas 
för bostäder, skolor och verksamhetsytor i den takt 
som efterfrågas av marknaden. Kommunen arbetar 
med att säkerställa en rimlig omfattning av plan-
beredskap och med att strategiskt köpa in mark för 
detta ändamål. 

Inriktning på bostadsbyggandet under 
programperioden
Fördelningen mellan ägarformer och upplåtel-
seformer under perioden 2017-2020 bör inte 
ändras, framförallt bör andelen hyreslägenheter 
sikta mot samma som för närvarande, minst 1/3 
av all nybyggnation är ett lämpligt riktmärke. 1/3 
hyresrätter, 1/3 bostadrätter och 1/3 småhus är en 
ambition. För att möjliggöra nybyggnad av flerfa-
miljshus måste en blandning av upplåtelseformer 
kunna medges.

Stenungsunds kommun - delområden
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BR = Bostadsrätter  
HR = Hyresrätter  
HR* = Hyresrätt, tillfälligt bygglov 

ÄGI = Äganderätt i småhus i tätort
ÄGU = Äganderätt i småhus utanför tätort
ÄBR = Äldreboende bostadsrätter

ÄHR = Äldreboende hyresrätter

Planerat byggande 2017-2020 (bedömning)
Projekt Antal lägenheter 2017 2018 2019 2020 TYKO-typ

Norum
Centrala Hallerna 60 60 BR
Centrala Hallerna 40 40 HR
Centrala Hallerna 10 10 ÄGI
CW Borgs väg 60 60 ÄBR
Hasselhöjden 50 50 BR
Hasselhöjden 50 50 HR
Hasselhöjden 60 60 ÄHR
Hällebäck 13 7 6 ÄGI
Kopper 2:8, 2:11 32 32 HR
Kvarnängen 39 39 HR*
Kyrkenorum 4:210 15 15 HR
Norra Hallerna 20 20 BR
Norra Hallerna 25 25 ÄGI
Norums Torp 1:30 25 25 ÄGI
Norums Torp 1:33 8 8 HR
Nyborgsvägen 40 20 20 BR
Nyborgsvägen 40 20 20 HR
Nösnäs 1:89 39 15 18 6 BR
Solgårdsterrassen 88 40 48 BR
Solgårdsterrassen 80 30 30 20 HR
Stenunge strand 39 39 BR
Stenungstorg 40 40 HR
Äggestorp 11:55 8 8 BR
Stora Höga
Anrås 1:2, 2:2 20 10 10 ÄGI
Getskärs camping 40 20 20 BR
Getskärs camping 60 30 30 HR
Getskärs camping 14 14 ÄGI
Jörlanda
Kvarnhöjden 50 25 25 BR
Kvarnhöjden 60 30 30 HR
Kvarnhöjden 20 10 10 ÄGI
Spekeröd
Kännestorp 2:25 50 50 HR/BR
Ucklum
Grössbyn 1:34 20 5 10 5 ÄGI
Härgusseröd 1:3 m.fl. 35 35 HR/BR
Ödsmål
Starrkärr 3:1 2 2 ÄGI
Utomplan
Diverse 40 10 10 10 10 ÄGU
Summa 1 292 248 230 381 433
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Stora Höga
Stora Höga, en av kommunens södra delar, har 
goda allmänna kommunikationer och bra pend-
lingsavstånd till Göteborg. Delområdet består mest 
av fristående villor och har en relativt ung befolk-
ning. Området har de senaste åren varit ett av kom-
munens mest populära och växande delområden.

Planerat byggande
I Stora Höga finns ett område som planreserv som 
tidigare har nyttjats som husvagnscamping. Områ-
det beräknas att byggas med cirka 120 bostäder un-
der perioden. I övrigt bedöms endast några enstaka 
nya villor uppföras i Stora Höga. 

Inriktning på byggandet under perioden
Byggande på den tidigare husvagnscampingen är 
angeläget och inriktas på huvudsakligen bostäder 
i flerbostadshus med hyresrätter och bostadsrätter. 
En markanvisning är genomförd för området och 
samtliga nya bostäder beräknas att byggas. 

Jörlanda
Även Jörlanda har under de senaste åren varit 
en populär och expansiv del av kommunen och 
liknar strukturellt Stora Höga. I området ligger 
Kvarnhöjden där detaljplanearbete för omfattande 
bostadsbyggnation pågår. I översiktsplanen redo-
visas markreservationer motsvarande byggnation 
av cirka 350 nya bostäder fram till år 2025. Vissa 
enstaka småhus kan tillkomma och permanentning 
av fritidshus kan förekomma i området.

Planerat byggande
I Jörlanda bedöms att det under perioden finns en 
planberedskap för cirka 130 bostäder på Kvarn-
höjden. Byggnationen förutsätter att kapaciteten 
i VA-nätet har förstärkts för att klara den större 
belastningen.

Inriktning på byggandet under perioden
Planarbetet på Kvarnhöjden är angeläget för att 
möjliggöra byggande i slutet av perioden. Fokus 
bör inledningsvis vara på en stor andel hyresrätter 
i en blandad bebyggelse. Detaljplanen innehåller 
ett reserverat markområde för skola och förskola 
lokaliserat nära in-/utfarten till området. 

Bostadsbyggandet i kommunen 
per delområden

Bedömning av planerat byggande 
Under perioden som bostadsförsörjningspro-
grammet omfattar planeras för cirka 1 300 bostä-
der. Bedömd fördelning är cirka 200 småhus, 500 
bostadsrätter, 500 hyresrätter och 85 med okänd 
upplåtelseform. Därtill finns en allmän planreserv 
som inte beräknas bebyggas. Osäkerheten ökar ju 
längre fram i perioden man kommer. 
 

Norum 
Norum omfattar de centrala delarna av Stenung-
sund och är kommunens folkrikaste delområde. 
I området finns såväl lägenheter som fristående 
småhus. I översiktsplanen redovisas utbyggnads-
områden för bostäder, motsvarande l 600 bostäder 
fram till år 2025.

Planerat byggande
I Norum beräknas en planberedskap finnas under 
2017-2020 för cirka 750 bostäder. Av dessa är cirka 
70 småhus och resten lägenheter. Exempel är Ste-
nunge strand, där den sista av tre etapper återstår, 
och Solgårdterrassen som totalt innehåller cirka 
270 lägenheter. Markanvisning pågår för Snippen/
CW Borgs väg som kan innehålla 140 lägenheter 
varav 60 i trygghetsboende, tillsammans med loka-
ler för handel och verksamheter.

Inriktning på byggandet under perioden
Byggandet under perioden utgörs huvudsak- 
ligen av kompletteringar och förtätningar av befint-
lig bebyggelse. I enlighet med strukturbilden för 
GR utnyttjas centrala lägen för att ge de nya bostä-
derna god tillgång till service och kollektivtrafik 
och för att utnyttja befintlig infrastruktur. De nya 
bostäderna innebär också bättre förutsättningar 
för utbyggd service och för minskad biltrafik. För 
att utnyttja de centrala byggplatserna effektivt 
kommer den nya bebyggelsen att bli relativt tätare 
och högre än omgivningen, vilket delvis ger en ny 
prägel på stadsbilden.
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Spekeröd
Spekeröd präglas av gles bebyggelse i lantlig miljö 
öster om motorvägen. Ett program som vann laga 
kraft i oktober 2013 finns framtaget för Spekeröds 
by. Programmet redovisar cirka 300 nya bostäder. 
Förskola och skola för årskurs 1-6 är har byggts och 
invigdes 2012 respektive 2015.

Planerat byggande
Planarbete pågår för nya bostäder omedelbart öster 
om den nyligen uppförda skolan och förskolan, 
som kan möjliggöra uppförande av cirka 50 bostä-
der i flerfamiljshus.  

Inriktning på byggandet under perioden
Inriktningen är att utveckla en tätare samhällsbild-
ning runt gamla E6 och i anslutning till Spekeröds 
kyrka och de befintliga bebyggelsegrupper som 
finns i området idag. Kompletterande bostadsbe-
byggelse får utvecklas i tätare och glesare former 
tillsammans med verksamheter som inte är stö-
rande för omgivningen. Principen för områdets 
utformning är bebyggelse längs en bygata som 
knyter samman området i nord-sydlig riktning, 
med förlängning över väg 650 till skola, förskola 
och bostäder söder om vägen. 
 
Ucklum
Ucklum ligger i kommunens nordöstra del. Be-
byggelsen består huvudsakligen av enbostadshus 
blandade med serviceanläggningar och mindre 
verksamheter. I översiktsplanen redovisas utbygg-
nadsområden för bostäder som motsvarar cirka 
100 bostäder fram till år 2025.

Planerat byggande
I Ucklum finns en planberedskap för cirka 70 
bostäder och 20 småhus. Byggnationen bedöms 
kunna ske helt eller delvis under perioden, beroen-
de på efterfrågan.  

Inriktning på byggandet under perioden
Byggnationen i Ucklum bör inriktas mot en stor 
del lägenheter, företrädesvis hyresrätter. Även en 
mindre del bostadsrättslägenheter och friliggan-
de villor bör uppföras, för att erbjuda ett blandat 
utbud av nya bostäder.

Svenshögen
Svenshögen är ett av kommunens norra delområden 
med höga naturvärden och goda kommunikationer, 
med en tågstation. Bebyggelsen är blandad och har 
efter Norum den största andelen hyreslägenheter. 
Folkmängden bedöms i befolkningsprognosen 
minska något fram till år 2020. I översiktsplanen 
redovisas utbyggnadsområden för bostäder motsva-
rande cirka 100 bostäder fram till år 2025.

Planerat byggande
I Svenshögen planeras i princip ingen nybyggnation 
förutom en viss förtätning.

Inriktning på byggande under perioden
En utveckling i Svenshögen följer GR:s strukturbild 
och kan ges bättre förutsättningar om en koppling 
till E6 anordnas, via ett nytt mot. Det blandade 
utbudet av bostäder och upplåtelseformer bör följas 
upp i eventuella nya detaljplaner och byggnationer. 
 
Ödsmål
Ödsmål ligger i den norra delen av kommunen. Un-
der de senaste åren har Ödsmål ökat sin befolkning 
och nybyggnation av bostäder genomförts. Fritids-
områden har även omvandlats till helårsbostäder. 
Under programperioden prognostiseras emellertid 
befolkningen att minska. I översiktsplanen redovisas 
utbyggnadsområden för bostäder som motsvarar 
byggnation av 250 nya bostäder fram till år 2025.

Planerat byggande
I Ödsmål finns ingen planreserv. Under programår-
en räknar man inte med att några ytterligare planer 
antas som genererar nya bostäder. En viss förtätning 
kommer att ske genom ny utomplansbebyggelse.

Inriktning på byggandet under perioden
De i översiktsplanen redovisade utbyggnadsområ-
dena bör delvis kunna bebyggas under perioden 
under förutsättning att efterfrågan finns och att nya 
detaljplaner kan arbetas fram. Inriktningen bör då 
vara mot flerbostadshus med hyresrätter. 
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Bilaga 1 - Kommunens möjligheter att 
påverka markanvändningen
- Kommunens möjlighet till styrning av bostadsbyggandet

Styrning genom markanvisningsavtal
Kommunen fördelar förhandlingsrätter till kommunal mark genom upprättande av markanvisningsavtal 
med intressenter. Överlåtelse av marken sker genom tecknande av marköverlåtelseavtal. Genom markan-
visningsavtalet och marköverlåtelseavtalet kan kommunen styra typ av byggnation på kommunal mark så 
att det överensstämmer med uppställda mål.

Styrning genom byggnation av Stenungsundshem AB
Genom byggnation av lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem AB kan kommu-
nen styra utvecklingstakt och upplåtelseformer. Det finns lagkrav på affärsmässighet för Stenungsundshem 
AB. Detta innebär bland annat att hänsyn måste tas till marknadssituationen.

Styrning genom detaljplanläggning
Genom det kommunala planmonopolet har kommunen möjlighet att påverka och till viss del även styra 
utbyggnadstakt, bebyggelseutformning och så vidare. I de fall där kommunen är markägare har man även 
möjlighet att vid försäljning till viss del även styra exempelvis upplåtelseformer.

Bilaga 2 - Bearbetade målsättningar 
från olika styrande dokument

Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal
Kommunens möjlighet att styra bostadsbyggnationen i önskvärd riktning underlättas om det finns kom-
munägd mark att markanvisa/marköverlåta. Att arbeta med en aktiv och fortlöpande markförsörjning 
med lång framförhållning skapar större möjligheter att påverka i vilken takt, ordning och på vilket sätt 
bostadsbyggandet ska ske. Arbete med att ta fram nya riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 
exploateringsavtal pågår. 

I gällande riktlinjer för kommunal mark står bland annat att ambitionen genom en aktiv markpolitik och 
hög planberedskap för bostadsområden ska vara att tillgodose behovet av mark för bostadsområden, före-
tagsetableringar och övrig samhällsservice samt att tillgången till kollektivtrafik ska beaktas vid planering 
av mark för bostadsområden. 
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I förslaget till riktlinjer för markanvisning utgår 
kommunen från nedanstående bedömningsgrun-
der vid val av intressent för markanvisning:
• konkurrens och mångfald
• social hållbarhet och sociala åtaganden
• ekologisk hållbarhet
• gestaltning och utformning 
• nytänkande 
• byggherrens ekonomiska förutsättningar och 

stabilitet 
• ekonomi. 

Vision 2035
Kommunen har tagit fram och antagit följande 
vision: ”Stenungsund – det goda samhället med 
framtidstro och utveckling med människan och 
naturen i centrum”. Till visionen finns två avgöran-
de inriktningar: Attraktivt och välkomnande samt 
ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.

Attratkivt och välkomnande:
• Trygg miljö
• Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
• Goda kommunikationer
• Levande företagsklimat
• Alltid bästa möjliga möte

Ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar  
utveckling:
• Social hållbarhet
• Ekonomiskt hållbarhet
• Ekologisk hållbarhet

Målsättningar från tidigare bostads- 
försörjningsprogram
Kommunen ska ge förutsättningar för alla orter att 
utvecklas. Alla orter ska ha en planberedskap för 
bostäder. Man ska kunna bo kvar i sin självvalda 
bostad även vid stora behov av vård och omsorg. 
Detta ska beaktas särskilt vid ny- och ombyggnad 
så att bostäder anpassas från början så att man kan 
bo hemma så länge man vill och kan.

För en kort- och långsiktig planering ska utbygg-
nadsbehoven i form av planläggning av bostäder, 
infrastruktur, rekreationsområden, skolor, lokaler 
med mer bemötas snabbt och effektivt. Kommunen 
ska motverka kategoriboende/segregerat boende 
genom att blanda boendeformer och upplåtelse-
former i ett och samma område. Det måste också 
finnas billigare bostäder att tillgå.

Kommunen ska där så är önskvärt och möjligt styra 
nyproduktion av bostäder mot de behov som finns 
och då särskilt uppmärksamma äldre, personer 
med funktionsnedsättning och ungdomar. Det kan 
gälla till exempel  lägenhetsstorlek och boendekost-
nad. Miljöfrågor som till exempel minskning av 
transporter, kretsloppsanpassning och uppvärm-
ning ska prioriteras vid nyproduktion och i befint-
lig bebyggelse.

Att alla orter ska ha möjlighet att utvecklas innebär 
att det bör finnas möjlighet för ny bostadsbebyggel-
se på orten. Utbyggnadstakten måste vara balanse-
rad för att den kommunala service som krävs ska 
kunna byggas ut i samma takt. En lämplig utbygg-
nadstakt är angiven i förslaget till ny översiktsplan 
till cirka 140 nya lägenheter om året. Efterfrågan på 
nya bostäder är störst längs kusten, väster om E6. 
Där bör utbyggnad kunna ske såväl i norr som i sö-
der och i första hand tillkomma i närheten av eller i 
anslutning till gamla E6.

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 
miljö”, anger att man ska planera för en samhälls-
struktur som främjar miljöanpassade och resurs-
snåla transporter. Därför är det viktigt att exempel-
vis se till att skola, förskola och kollektivtrafik finns 
nära bostäderna. Samtidigt är det viktigt att alltid se 
utbyggnaden av bostäder, kommunal och kommer-
siell service, näringslivet, infrastruktur, kommuni-
kationer, tillgång till naturområden och så vidare, 
som en enhet där de olika delarna är beroende av 
varandra. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2020-12-17

  
 
 
 
 
§ 226 Dnr: KS 2020/1020 
 
Anmälningsärende - Motion om bostadsplan för äldre initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om bostadsplan för äldre inkommit från Lillemor 
Arvidsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 27 november 2020 med en motion om bostadsplan för 
äldre.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2020-11-27 
 
Inlägg i debatten  
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 78 Dnr: KS 2020/765 
 
Dataskyddsombudets tillsyn av kommunens användande av kakor 
(cookies) 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningens åtgärdsplan utifrån 
dataskyddsombudets tillsyn av användning av kakor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En av Dataskyddsombudets roller är att övervaka efterlevnaden av hur den personuppgifts-
ansvarige efterlever de regler som finns i EU:s dataskyddsförordning, förkortad GDPR, och 
annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudets har granskat användningen av kakor 
(cookies) på kommunens hemsida. En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator 
och innehåller information. Dataskyddsombudets identifierade fem bristområden i 
kommunens hantering av kakor (cookies).  
 
Utifrån Dataskyddsombudets bedömningar och rekommendationer har förvaltningen justerat 
hanteringen av kakor för att efterfölja EU:s dataskyddsförordning. Sammanfattningsvis 
innebär detta framförallt en utformning en ny cookie-banner. Genom detta säkerställs bland 
annat att ett aktivt samtycke måste göras innan cookies placeras på en besökares dator. Det 
säkerställer också att samtycket är informerat, specifikt och frivilligt. Den nya utformningen 
möjliggör också att samtycket om placering av kakor kan återkallas. Därtill har 
statistiktjänsten Google Analytics tagits bort och kakorna som behandlar personuppgifter är 
sammanställda och införda i kommunens förteckning över personuppgiftsbehandlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-15 
Rapport - Svar på dataskyddsombudets granskning av användning av kakor 
Rapport om granskning avseende användningen av kakor 
Missiv granskning av användningen av kakor 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Dataskyddsombudets tillsyn av användning av kakor 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningens åtgärdsplan utifrån 
dataskyddsombudets tillsyn av användning av kakor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En av Dataskyddsombudets roller är att övervaka efterlevnaden av hur den personuppgifts-
ansvarige efterlever de regler som finns i EU:s dataskyddsförordning, förkortad GDPR, och 
annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudets har granskat användningen av kakor 
(cookies) på kommunens hemsida. En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator 
och innehåller information. Dataskyddsombudets identifierade fem bristområden i 
kommunens hantering av kakor (cookies).  
 
Utifrån Dataskyddsombudets bedömningar och rekommendationer har förvaltningen justerat 
hanteringen av kakor för att efterfölja EU:s dataskyddsförordning. Sammanfattningsvis 
innebär detta framförallt en utformning en ny cookie-banner. Genom detta säkerställs bland 
annat att ett aktivt samtycke måste göras innan cookies placeras på en besökares dator. Det 
säkerställer också att samtycket är informerat, specifikt och frivilligt. Den nya utformningen 
möjliggör också att samtycket om placering av kakor kan återkallas. Därtill har 
statistiktjänsten Google Analytics tagits bort och kakorna som behandlar personuppgifter är 
sammanställda och införda i kommunens förteckning över personuppgiftsbehandlingar. 
 
Beskrivning av ärendet 
En av Dataskyddsombudets roller är att övervaka efterlevnaden av hur den 
personuppgiftsansvarige efterlever de regler som finns i EU:s dataskyddsförordning, förkortad 
GDPR, och annan dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet valde mot den bakgrunden att 
undersöka hur kommunstyrelsen, som ansvarig för Stenungsund kommuns hemsida och 
personuppgiftsansvarig, hanterar den personuppgiftsbehandling som användandet av kakor 
kan ge upphov till. Särskilt önskade dataskyddsombudet se hur kommunens hemsida inhämtar 
samtycke för de kakor som, enligt E-privacy-direktivet kräver ett samtycke för att få läggas på 
användares utrustning. Kravet på samtycke har införts i svensk rätt genom 6 kap. 18 § Lagen 
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(2003:389) om elektronisk kommunikation, förkortad LEK. Användningen av kakor valdes 
även utifrån att se om kommunens användning av kakor ligger i linje med de krav som finns i 
EU-rätten och svensk rätt samt de bedömningarna som EU-domstolen gjorde i Planet 49-
målet.  
 
Dataskyddsombudet har under hösten 2020 fått förfrågningar från registrerade kring hur en 
eller flera kommuner eller kommunalförbund hanterar kakor på sin webbplats.  De 
registrerade har då uttryckt att de inte anser att kommunerna eller kommunalförbundet fullt ut 
följer kraven som finns i lagstiftningen kring kakor och i förkommande fall även de 
personuppgiftsbehandlingar som sker.  
 
Detta sammantaget låg till grund för att dataskyddsombudet valde att analysera kommunens 
hemsida för att se vilka kakor som används.   
 
Vad är en kaka? 
En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor 
används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer: varaktiga 
kakor och sessionskakor. 
 
Varaktig kaka är en fil som sparas på besökarens dator som ligger kvar tills varaktighetstiden 
går ut. Filen används till exempel för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen 
utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner tidigare om besökaren väljer att rensa bort 
kakor från webbläsaren. 
 
Sessionskakor sparas bara på en persons dator medan den personen besöker en webbplats. De 
försvinner när personen lämnat webbplatsen och stängt webbläsaren. 
 
Förvaltningens svar 
Förvaltningen har utifrån Dataskyddsombudets bedömningar och rekommendationer justerat 
hanteringen av kakor för att efterfölja EU:s dataskyddsförordning. Sammanfattningsvis 
handlade detta framförallt om att utforma en ny cookie-banner. Genom detta säkerställs bland 
annat ett aktivt samtycke måste göras innan cookies placeras på besökares dator. Det 
säkerställer också att samtycket är informerat, specifikt och frivilligt. Den nya utformningen 
möjliggör också att samtycket om placering av cookies kan återkallas. Därtill har 
statistiktjänsten Google Analytics tagits bort samt att kakorna som behandlar personuppgifter 
är sammanställda och införda i kommunens registerförteckning.  
 
Svaret i sin helhet finns bilagt denna tjänsteskrivelse.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för en ny cookie-banner hanteras inom ram.  
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Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att ärendet inte har några specifika konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-15 
Rapport - Svar på dataskyddsombudets granskning av användning av kakor 
Rapport om granskning avseende användningen av kakor 
Missiv granskning av användningen av kakor 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Hanna Freij 
Sektorchef Kommunikationschef  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Björn Wikman 
 
 
Rapport - Svar på dataskyddsombudets granskning av användning 
av kakor 
 
Nedan följer dataskyddsombudets bedömningar och rekommendationer samt förvaltningens 
svar. 

 

Aktivt samtycke före cookies placeras 
 
Dataskyddsombudets bedömning 
 
Dataskyddsombudet kan konstatera att kommunen har kakor som enligt dataskyddsombudets 
bedömning omfattas av krav på ett samtycke från besökaren, innan kakan läggs på besökarens 
utrustning. Det handlar bl.a. om kakorna som tillsammans bildar Google Analytisk (_ga, _gid, 
_gat)  
  
Av den cookiebanner som kommunen använder framgår att kommunen använder kakor för att 
webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för mig som besökare. Det innebär att syftet att 
analysera hur besökarnas använder kommunens hemsida inte är tydligt beskrivet på startsidan 
för besökaren.   
  
Kommunens verkliga hantering av statistikkakorna är att kommunen inte inväntar besökarens 
samtycke eftersom kakorna inte är blockerade tills ett samtycke är inhämtat. Det betyder att 
kommunen åsidosätter kravet på samtycke och detta är en brist i förhållande till både LEK 
och GDPR i de kakor som behandlar personuppgifter.   
  
Den nuvarande ordningen jämställer dataskyddsombudet med de förikryssade rutorna som var 
föremål för EU-domstolens prövning i planet 49 målet med skillnaden att besökaren inte kan 
klicka ur sitt samtycke, då kommunen inte ger det valet till besökaren.   
 
 
Dataskyddsombudets rekommendationer 
 
Dataskyddsombudet rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt ser över vilka kakor 
som läggs på användarens utrustning direkt när besökaren loggar in på kommunens webbplats 
och som kräver samtycke. De kakor som inte blockeras innan ett samtycke har inhämtats, 
behöver kommunstyrelsen dokumentera bedömningen om grunden till att kakan är en 
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s.k. nödvändig kaka. Kommunstyrelsen behöver säkerställa att kakor som kräver samtycke 
blockeras tills ett giltigt samtycke har lämnats av besökaren. 
 
Förvaltningens svar:  
 
Förvaltningen har åtgärdat rekommendationen genom att undersöka vilka kakor som inte 
bedöms som ej nödvändiga för undersöka om dessa kan tas bort. Utifrån denna genomlysning 
har förvaltningen bedömt att det finns två funktioner som är beroende av ej nödvändiga kakor, 
Google Analytics och Kommun-Kim.  
 
Förvaltning valde i februari, att ta bort verktyget Google Analytics. Konsekvensen är 
kommunen inte får tillgång till samma mängd statistik över de som besöker kommunens 
externa webbsida. Förvaltningen utreder just nu alternativa analysverktyg.  
 
Kommun-Kim, kommunens digitala medarbetare (robot för enklare frågor och svar i 
chattfunktion) som svarar på kommunövergripande frågor på hemsidan använder cookies som 
inte anses vara nödvändiga. Kommunen köper tjänsten av en extern leverantör och kan därför 
inte själv kontrollera vilka kakor som används när roboten är aktiverad på hemsidan. 
Förvaltningen bedömer samtidigt att Kommun-kim idag är inkörd och en bra funktion som 
underlättar för kommunens medborgare att hitta information på ett lättare sätt. Genom en 
förbättrad Cookie-banner (kommer upp första gången du besöker en hemsida) kommer 
besökaren att få välja om hen önskar kunna använda roboten. Väljer besökaren att inte 
aktivera cookies för kommun-kim aktiveras därför inte heller tjänsten. På detta sätt säkerställs 
att kakor som kräver samtycke blockeras tills ett giltigt samtycke har lämnats av besökaren. 
Liknande modell finns på Södertälje kommuns hemsida 
 
I övrigt anser förvaltningen att de kakor som inte blockeras innan ett samtycke har inhämtats, 
enbart är s.k. nödvändiga kakor och att lagstiftningens intentioner därmed uppfylls. 
 
 

Säkerställ att samtycket är informerat och specifikt 
 
Dataskyddsombudets bedömning 
 
Av den information som lämnas till besökaren framgår inte vem som är 
personuppgiftsansvarig utan att det är kommunen som är ansvarig. Om kakorna behandlar 
personuppgifter är kravet att redovisa den personuppgiftsansvarige som kan vara 
kommunstyrelsen ensamt, eller tillsammans med någon av de andra nämnderna inom 
Stenungsunds kommun.   
  
Av den information som lämnas på kommunens första sida framgår att syftet med de kakor 
som används är att kommunens webbplats ska fungera på ett bra sätt för mig som besökare. 
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På sidan om webbplatsen kompletteras bilden av syftet med användningen av 
statistikkakorna.   
  
Det gör att det finns olika ändamål för de kakor som kommunen använder och de redovisas 
inte på ett tillräckligt tydligt för besökaren på första sidan att det även finns statistiskkakor. I 
denna del behöver kommunstyrelsen se över sin information för att det ska bli tydligt för 
besökaren om båda ändamålen. Det är även viktigt då besökaren kan behöva samtycka till 
båda ändamålen om det är kakor som kräver samtycken.   
 
Dataskyddsombudet anser därför att kommunen inte fullt ut genomför sin 
informationsskyldighet som krävs enligt LEK eller GPDR när kakan behandlar 
personuppgifter. Kommunen behöver mot den bakgrunden se över hur den ska fullgöra 
informationsskyldigheten och säkerställer att kravet på specifikt uppfylls. I det kommande 
arbetet kan kommunen se hur bl.a. EU-kommissionens, eller advokatbyråns Delphis 
cookiepolicy ser ut. 
 
Dataskyddsombudets rekommendationer 
 
Kommunstyrelsen behöver se över hur den lämnar information till besökaren 
och säkerställa att den når upp till de krav som finns i LEK och GDPR när det 
kommer till ett informerat samtycke. 
 
Förvaltningens svar: 
 
Förvaltningen har uppdaterat informationen som lämnas på kommunens första sida så att det 
framgår vad syftet med de kakor som används. Då statistiktjänsten Google Analytics nu tagits 
bort finns inga andra syften.  
  
 
Säkerställ att samtycket är frivilligt 
 
Dataskyddsombudets bedömning 
 
Dataskyddsombudet har tidigare i rapporten funnit att kommunen väljer att lägga kakor som 
enligt ombudets bedömning kräver ett frivilligt lämnat samtycke. Den ordningen som 
kommunen tillämpar i dagsläget innebär att något frivilligt samtycke inte kan inhämtas. Detta 
är en brist som gör att samtycket som kommunen uppfattar att de inhämtar inte kan bedömas 
vara giltigt.   
  
Knappen ”jag förstår” skulle kunna anses innebära att det görs en aktiv handling frivilligt om 
besökaren hade haft en annan utformning förslagsvis ”jag samtycker” och att det fanns andra 
alternativa val i cookiebannern. Ett av alternativen bör var att kunna neka sitt samtycke och en 
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möjlighet att anpassa sina val. I dess nuvarande utformning får det enligt dataskyddsombudets 
mening, jämställas med en förbikryssad ruta som prövas i planet 49 målet. Det innebär att 
kravet på en aktiv handling inte är uppfyllt även om besökaren klickar på knappen för att få 
bort cookiebannern. 
  
Dataskyddsombudet konstaterar att den spanska tillsynsmyndigheten i ett beslut under hösten 
2020, mot Grow Beats uttalat att den omständigheten att det inte fanns en möjlighet att neka 
samtliga kakor innebar ett brott mot GDPR, vilket tillsynsmyndigheten fäste vikt vid i sin 
bedömning. 
 
Danska Datatillsynet, har i ett beslut i december 2021, gjort liknande uttalanden avseende 
användningen av kakor på webbplatsen golf.dk och ansett att när det inte finns en möjlighet 
att avstå från behandlingen är det inte ett giltigt samtycke.   
  
Dataskyddsombudet anser att de två besluteten från tillsynsmyndigheter visar att när det 
saknas alternativ för den enskilde att avstå behandlingen kan ett sådant samtycke inte anses 
som frivilligt lämnat. Det innebär att samtycket inte kan läggas tillgrund för användningen av 
kakor som kräver samtycke.  
  
Det får anses innebär att kommunen i dagsläget inte inhämtar ett frivilligt lämnat samtycke 
och det innebär att man inte följer LEK och GDPR. Om samtycket dessutom är den lagliga 
grunden för personuppgiftsbehandlingen, kan det innebära att det inte finns någon laglig 
grund för behandlingen och således finns det inte heller några rättsliga förutsättningar att 
genomföra behandlingen.   
 
Dataskyddsombudets rekommendation 
 
Kommunstyrelsen säkerställer att kommunen når upp till kravet på ett frivilligt 
lämnat samtycke, då nuvarande ordningen bedöms ej nå upp till kraven. 
Kommunstyrelsen hanterar den höga risk som finns för att det saknas en laglig 
grund för behandlingarna som sker med kakorna som kräver samtycke och som 
innehåller personuppgifter. 
 
Förvaltningens svar: 
Genom framtagandet av ny Cookie-banner ersätts det tidigare – ”jag förstår” med ”jag 
samtycker”. Den nya Cookie-bannerns möjliggör att det finns alternativa val där ett av 
alternativen är att neka sitt samtycke men också en möjlighet att anpassa sina val. 
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Säkerställ att samtycket kan återkallas 
 
Dataskyddsombudets bedömning 
 
Av iakttagelserna är det tydligt att kravet på att det ska vara lika enkelt att återkalla ett 
samtycke som att ge samtycket inte är uppfyllt på kommunens hemsida då det helt saknas 
möjlighet att återkalla samtycket, samt att den information som lämnas kan förbättras.   
  
Av den generella informationen om möjligheten att återkalla sitt samtycke lämnas det under 
avsnittet om möjligheten att få sina uppgifter raderade. När ett samtycke återkallas får 
kommunen inte längre använda personuppgifterna på det sätt som samtycket medgav, 
däremot kan kommunen behöva behandla personuppgifterna för arkivändamål av allmänt 
intresse se art. 89.1 GDPR. Det innebär att endast att återkalla samtycket inte betyder att en 
registrerad kan få sina personuppgifter raderade automatiskt då det i art. 17.3.d GDPR finns 
undantag kopplat till behandlingar för arkivändamål av allmänt intresse. Den nuvarande 
informationen behöver ses över för att ge medborgarna rätt förväntningar kopplat till vad ett 
återkallat samtycke innebär.   
  
Dataskyddsombudet bedömer att kravet om att kunna återkalla ett samtycke inte är uppfyllt då 
det inte är lika enkelt att återkalla som att lämna det utifrån den praktiska hanteringen idag ser 
ut hos kommunen. Värt att notera att om de andra tre beståndsdelarna av ett samtycke hade 
varit uppfyllda hade detta krav inneburit att samtycket hade blivit ogiltigt.   
 
Dataskyddsombudets rekommendation 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa att det är lika enkelt att återkalla sitt 
samtycke som att lämna det. 
 
Förvaltningens svar: 
Genom framtagandet av ny cookiebanner kan nu besökare återkalla sitt samtycke som har 
lämnats.  
 

Övriga iakttagelser och rekommendationer 
 
Dataskyddsombudets bedömning 
 
Det finns kakor som enligt dataskyddsombudets mening behandlar personuppgifter såsom 
statistikkakorna. När en kaka behandlar personuppgifter blir samtliga bestämmelser i GDPR 
tillämplig även bestämmelsen om att föra in de behandlingarna i sitt behandlingsregister.   
  
Kommunstyrelsen har själva konstaterat att de inte har någon av de kakor som behandlar 
personuppgifter med i sitt behandlingsregister. Detta är en avvikelse från kravet som behöver 
åtgärdas. Behandlingsregistret funktion är att veta vilka behandlingar som kommunstyrelsen 
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har och ansvarar för samt kunna säkerställa att uppgifterna hanteras inom de ändamål som 
uppgifterna har samlats in för.   
 
Dataskyddsombudets rekommendation 
 
Kommunstyrelsen behöver se över vilka av kakorna som behandlar personuppgifter och i 
sådana fall för in dem i förteckningen. 
 
Förvaltningens svar:  
 
De ”fasta” kakorna som finns konstant på hela webbplatsen är dessa: 
- SiteVisionLTM - Den sätter lastbalanserarna för att hålla ordning på vilken bakomliggande 
server som klienten ska adressera. 
- JSESSIONID - Identifierar inloggade användare och ger korrekta behörigheter (för 
hemsidans redaktörer). 
 
Kommun-Kims kakor är dessa: 
-Amazon Web Service (AWS) använder 2 cookies för att säkerställa kommunikationen över 
lastbalanseraren.  
-Tjänsten Kommun-Kim använder 1 sessions-cookie/Kim-guid för att särskilja alla 
chattar/samtal från varandra. 
 
Dessa ligger inte på webbplatsen utan i Kommun-kim och sätts i samband med att man startar 
tjänsten. 
 
Alla cookies som finns på hemsidan redovisas på www.stenungsund.se/cookies 
 
Alla cookies som hanterar personuppgifter kommer att registreras i kommunens 
registersystem Draft-it Privacy. 
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Återrapportering av kontrollen av 
användningen av kakor (cookies)  

 

Sammanfattning 

Dataskyddsombudet har under hösten 2020, genomfört en kontroll av hur 
Stenungsunds kommun, kommunstyrelsen efterlever reglerna i 
dataskyddsförordningen och annan lagstiftning när det kommer till 
användningen av kakor (cookies) på kommunens webbplatser, 
www.stenungsunds.se 
 
Dataskyddsombudet har funnit avvikelser i hur kommunstyrelsen hanterar 
kakor på kommunens hemsida utifrån de krav som finns i lagen om elektronisk 
kommunikation och EU:s dataskyddsförordning. Avvikelserna handlar i stora 
drag om hur kommunen inte idag inhämtar ett samtycke på ett sådant sätt som 
reglerna föreskriver enligt dataskyddsombudets mening.  
 
Avvikelserna är spridda över samtliga delkriterier som dataskyddsombudet har 
bedömt varför det inte kan anses röra sig om brister kopplat till den mänskliga 
faktorn enbart utan får ses som brister inom hela organisationen. Det finns 
således anledning för kommunstyrelsen att säkerställa att det inom 
organisationen finns en organisation och kompetens att omhänderta frågor 
kopplat till dataskyddsförordningen.  
 
I rapporten redovisar dataskyddsombudet de avvikelser mot kraven som 
ombudet har kunnat identifiera. Avvikelserna består dels i att kommunen inte 
inhämtar samtycket på ett sådant sätt att det följer lagens krav. Informationen 
som ska lämnas når inte upp till lagens krav fullt ut och kan förbättras i vissa 
avseenden.  

 
Kommunens handlande genom att lägga kakan/kakorna innan ett regelrätt 
samtycke har inhämtats, innebär att kommunen inte följer kraven som finns i 
lagen om elektronisk kommunikation. Om kakan behandlar 
personuppgiftsuppgifter finns det troligen ingen laglig grund för behandlingen 
som sker i kakan/kakorna, eftersom det saknas ett giltigt samtycke. Det senare 
skulle även kunna innebära att kommunen inte följer dataskyddsförordningens 
krav på att det ska finnas en laglig grund. 
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Kommunstyrelsen behöver se över sin cookiebanner och den information som 
lämnas till besökaren om hur kommunen använder kakor. Detta för att 
säkerställa att information ger besökaren en möjlighet att göra aktiva val kring 
hur dennes personuppgifter behandlas av kommunstyrelsen.  
 
I övrigt behöver styrelsen se över om de kakorna som kommunen använder sig 
av innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/ESS. Frågan om 
ansvarsförhållandet mellan kommunen och leverantören av kakorna avseende 
ansvaret för personuppgiftsbehandlingen behöver ses över.  

 

Bakgrund 
En av Dataskyddsombudets roller är att övervaka efterlevnaden av hur den 
personuppgiftsansvarige efterlever de regler som finns i EU:s 
dataskyddsförordning1 , förkortad GDPR, och annan dataskyddslagstiftning.  
 
Dataskyddsombudet valde mot den bakgrunden att undersöka hur 
kommunstyrelsen, som ansvarig för Stenungsund kommuns hemsida och 
personuppgiftsansvarig, hanterar den personuppgiftsbehandling som 
användandet av kakor kan ge upphov till. Särskilt önskade dataskyddsombudet 
se hur kommunens hemsida inhämtar samtycke för de kakor som enligt E-
privacy direktivet2 kräver ett samtycke för att få läggas på användares 
utrustning. Kravet på samtycke har införts i svensk rätt genom 6 kap. 18 § 
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, förkortad LEK. 
 
Användningen av kakor valdes även utifrån att se om kommunens användning 
av kakor ligger i linje med de krav som finns i EU-rätten och svensk rätt samt 
de bedömningarna som EU-domstolen gjorde i Planet 49 målet3. 
Dataskyddsombudets uppfattning generellt är att EU-domstolens uttalande om 
kravet på samtycke inte har fått något direkt genomslag, dryga 15 månader 
efter EU-domstolens avgörande.  
 
Dataskyddsombudet har under hösten 2020, fått en eller ett par förfrågningar 
från registrerade kring hur en eller flera kommuner eller kommunalförbund 
hanterar kakor på sin webbplats. De registrerade har då uttryckt att de inte 
anser att kommunerna eller kommunalförbundet fullt ut följer kraven som 

 

1 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), Förkortad 
GDPR, kortform EU:s dataskyddsförordning. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation), kortform E-privacy direktivet. 
3 EU-domstolens dom den 1 oktober 2019, i mål C-673/17, Planet 49, ECLI:EU:C:2019:801 
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finns i lagstiftningen kring kakor och i förkommande fall även de 
personuppgiftsbehandlingar som sker.  
 
Detta sammantaget låg till grund för att dataskyddsombudet valde att 
analysera kommunens hemsida för att se vilka kakor som används. Resultat av 
analysen och ett antal frågor översändes till kommunstyrelsen i början av 
september, för att besvaras av styrelsen senare samma månad. 
Kommunstyrelsen återkom den 28 september 2020 med sitt svar.  

 
Förvaltningens svar, analysresultatet från september, har legat till grund för 
denna skriftliga återrapportering. Dataskyddsombudet kommer i följande 
avsnitt redovisa de krav som finns vid användandet av kakor, och därefter 
bedöma i vilken omfattning som det finns avvikelser mellan de verkliga 
förhållandena och kraven i lagstiftningen. Inom respektive del kommer 
dataskyddsombudet avsluta avsnittet med att redovisa sina rekommendationer. 

Den rättsliga regleringen av kakor  
På dataskyddsområdet finns det två rättsakter från EU som styr hanteringen av 
kakor. Den första är GDPR i sin egenskap av att vara den allmänna 
dataskyddsförordningen, som innehåller grundläggande regler inom 
dataskyddsområdet och som ska tillämpas om det inte finns någon 
speciallagstiftning. EU:s E-Privacy direktiv (2002/58/EG) är en sådan 
speciallagstiftning som innehåller närmare regler vid elektronisk 
kommunikation, och användandet av kakor.  
 
I Sverige har E-Privacy direktivet implementerats genom LEK. Regeln om 
användningen av kakor eller motsvarande tekniker finns i 6 kap. 18 § LEK4 och 
har följande lydelse:  

Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares 
terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till 
information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta 
hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett 
elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är 
nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten 
uttryckligen har begärt. 

Av bestämmelsen i LEK framgår att kommunen ska uppfylla följande krav för 
att det ska vara fråga om en laglig kaka:  

1. Ge besökaren information om vilka kakor som används och ändamålen 
(varför); och 

2. Inhämta ett samtycke till användningen av kakor (undantag från kravet 
på samtycke är s.k. nödvändiga kakor). 

 

4 Genomför art. 5.3 E-privacy direktivet. 
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Kravet på information ska ske utifrån bestämmelserna i GDPR och samtycket 
ska vara ett samtycke enligt GDPR utifrån de uttalanden som EU-domstolen 
gjorde i planet 49 målet.5 Det innebär att principen om öppenhet blir tillämplig 
och därigenom ett krav på att informationen är transparent, lättillgänglig och 
lättbegriplig. 
 
Definitionen av vad som är personuppgift är vid, eftersom den avser samtliga 
uppgifter som på något sätt går att koppla till en identifierad eller identifierbar 
människa som är livet, se definitionen i art. 4.1 GDPR.   
 
En kaka kan samla information som gör det möjligt att identifiera en enskild 
och som då innehåller unika identifikationer som t.ex. ett IP-nummer, eller 
"User-ID". Om kakorna använder personuppgifter blir GDPR:s tillämplig i sin 
helhet och innebär att kraven på laglighet, transparens och de registrerades 
rättigheter blir tillämpliga och behöver då hanteras av kommunen.  
 
Av debatten som finns kring kravet om samtycke och information i LEK har 
den varit spretig, vilket advokatfirman Lindahls blogginlägg6  förtjänstfullt 
skildrar.  

Hur cookielagstiftningen ska tillämpas i praktiken är något som det har rått 
delade meningar om alltsedan LEK trädde ikraft och är fortfarande till viss del 
föremål för debatt. Den svenska tillsynsmyndigheten för cookies, Post- och 
Telestyrelsen (PTS) har ännu inte utfärdat någon allmän vägledning för 
användning av cookies.[1]7 I avvaktan på klargörande vägledning från PTS kan 
dock uttalanden från andra europeiska tillsynsmyndigheter tjäna som 
vägledning. 

I proposition 2010/11:115 skriver regeringen om den förändring som skedde i 
E-privacy direktivet 2009 och som implementerades i Sverige 2011. Ändringen 
avsåg införandet av krav på ett aktivt samtycke, från tidigare att användaren 
skulle ges tillfälle att hindra sådan behandling s.k. opt-out.8 Efter lagändringen 
2011 krävs ett aktivt samtycke för att uppfylla kravet i LEK och den tolkningen 
få stöd i Planet 49 domen. 
  

 

5 Se punkt 46 i domen. Domen hänvisar till gamla dataskyddsdirektivet som är ersatt av GDPR 
sedan den 25 maj 2018. 
6 Advokatfirman Lindahls blogginlägg, Handen i kakburken –samtycke vid användning av 
cookies, publicerad under 2020, https://www.lindahl.se/aktuellt/insikter/2020/handen-i-
kakburken-samtycke-vid-anvandning-av-cookies/ 
7 Not 1 i blogginlägget, PTS har tidigare utfärdat en vägledning om bland annat inhämtande av 
samtycke till cookies (Kaklagen i Praktiken), men efter kritik från Datainspektionen (som menade 
att PTS nått felaktiga slutsatser) drog PTS tillbaka vägledningen. Enligt PTS överväger man om 
PTS ska ta fram nya och uppdaterade riktlinjer. Se vidare: https://pts.se/sv/bloggen/pts-
bloggen/sortera-dina-kakor-ratt/ 
8 Prop. 2010/11:115, s. 133-137. 
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Samtycke 

Hur ska samtycke inhämtas? 
I planet 49-målet konstaterade EU-domstolen att samtycket enligt i E-privacy 
direktivet och motsvarande i LEK ska bedömas utifrån GDPR:s krav på ett 
samtycke.  
 
Samtycke har en legaldefinition i art. 4.11 GDPR som kompletteras med en 
särskild bestämmelse i art. 7 GDPR om villkor för samtycke. Europiska 
dataskyddsstyrelsen, EDPB, har givit ut vägledningar kring samtycke, där den 
senast vägledningen om samtycke antogs i maj 2020.9  

 
Detta betyder att kommunen behöver säkerställa att hemsidan följer kraven i 
LEK och GDPR när kakan behandlar personuppgifter. I vägledningen av 
samtycke framgår de fyra delkriterierna:  

 
• Frivilligt 
• Specifikt  
• Informerat och  
• Otvetydig viljeyttring  

 
Kriterierna bildar tillsammans ett giltigt samtycke tillsammans med de krav 
som finns i art. 7 GDPR om villkor för samtycke. Nedan är de fyra delarna som 
är särskilt relevanta vid användningen av kakor, som dataskyddsombudet 
kommer analysera närmare.  

 
1. aktivt samtycke före cookies placeras (otvetydigt)  
2. samtycket är informerat och specifikt 
3. samtycket är frivilligt  
4. samtycket kan återkallas 

Aktivt samtycke före cookies placeras 
Frågan i EU-domstolens dom i planet 49, var frågan om en förikryssad ruta 
uppfyllde kravet på en aktiv handling från användaren, dvs ett aktiv samtycke. 
Passivt samtycke (opt-out) kan inte längre användas trots att det accepterades 
innan 2011. Detta innebär att det inte är tillräckligt att kommunen anser att 
besökaren genom att besöka kommunens hemsida, har godkänt användningen 

 

9 EDPB:s Riktlinjer 05/2020 om samtycke enligt förordning (EU) 2016/679, 
https://edpb.europa.eu/si-tes/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_sv.pdf 
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av kakor genom att surfa vidare på webbplatsen efter att en cookiebanner 
visats.10  
 
Post och Telestyrelsen har tidigare beskrivet begreppet ”nödvändig” på enligt 
följande: 

Med ”nödvändig” menas att det inte är möjligt att erbjuda funktionen utan sådan 
lagring som kakor och liknande teknik erbjuder. Att en viss produkt kräver sådan 
lagring innebär inte att kakan är nödvändig, om det skulle gå att erbjuda 
funktionen genom att utveckla funktionen på ett annat sätt.11 

Franska tillsynsmyndigheten har den 7 december 202012, beslutat om relativt 
höga sanktionsavgifter mot Google och Amazon för att bolagen automatiskt har 
lagt på besökarens utrustning i strid med reglerna om samtycke. Franska 
tillsynsmyndigheten har bedömt att båda bolagen har brutit mot kravet att 
inhämta ett aktivt samtycke, då kakan läggs innan ett samtycke inhämtas. 
Vidare anser myndigheten att informationen har varit bristfälliga i båda fallen. 

Dataskyddsombudets iakttagelser 
På kommunens startsida finns det en cookiebanner, där följande information 
lämnas till besökaren.  

På stenungsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera 
på ett bra sätt för dig. Genom att klicka dig vidare här godkänner du att vi 
använder kakor. Om kakor. 

Till texten finns det en knapp för besökaren att klicka på som innebär att 
besökaren bekräftar att den har förstått informationen ”jag förstår”. Av 
informationen framgår att kommunen använder kakor för att kommunens 
hemsida ska fungera på ett bra sätt. Genom att klicka sig vidare på hemsidan 
godkänner besökaren att kommunen använder kakor. 
 
Av analysresultatet och kommunens svar den 28 september 2020, framgår att 
kommunen använder sig av kakor som kräver samtycke av besökaren. Det 
handlar främst om de statistikkakor som används för de tre kakorna som 
används av Google Analytics, och som läggs på besökarens utrustning direkt 
när besökaren loggar in på kommunens hemsida. Det betyder att de tre 
kakorna inte är blockerade tills samtycket har inhämtats.  

 

10 Se EDPB:s riktlinje 05/2020 punkterna 79-82 
11 Post och Telestyrelsens tidigare information ”kaka lagen i praktiken”, som togs ner från 
webbriktlinjer efter Planet 49-domen.  
12 Franska tillsynsmyndighetens pressmeddelande den 10 december 2020, 
https://www.cnil.fr/en/cookies-finan-cial-penalties-60-million-euros-against-company-google-
llc-and-40-million-euros-google-ireland; motsvarande gäller för Amazon, se DP-forums nyhet om 
sanktionsavgiften, https://dpforum.se/amazon-europe-core-botfalls-med-35-miljoner-euro/ 
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Kommunen beskriver att den inhämtar det aktuella samtycket via den kaknotis 
(cookiebanner) som finns längst ner på kommunens webbplats och som visas 
för nya besökare.  

Dataskyddsombudets bedömning 
Dataskyddsombudet kan konstatera att kommunen har kakor som enligt 
dataskyddsombudets bedömning omfattas av krav på ett samtycke från 
besökaren, innan kakan läggs på besökarens utrustning. Det handlar bl.a. om 
kakorna som tillsammans bildar Google Analytisk ( _ga, _gid, _gat) 
 
Av den cookiebanner som kommunen använder framgår att kommunen 
använder kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för mig som 
besökare. Det innebär att syftet att analysera hur besökarnas använder 
kommunens hemsida inte är tydligt beskrivet på startsidan för besökaren.  
 
Kommunens verkliga hantering av statistikkakorna är att kommunen inte 
inväntar besökarens samtycke eftersom kakorna inte är blockerade tills ett 
samtycke är inhämtat. Det betyder att kommunen åsidosätter kravet på 
samtycke och detta är en brist i förhållande till både LEK och GDPR i de kakor 
som behandlar personuppgifter.  
 
Den nuvarande ordningen jämställer dataskyddsombudet med de förikryssade 
rutorna som var föremål för EU-domstolens prövning i planet 49 målet med 
skillnaden att besökaren inte kan klicka ur sitt samtycke, då kommunen inte 
ger det valet till besökaren.  

Dataskyddsombudets rekommendationer  
 
Dataskyddsombudet rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt ser över 
vilka kakor som läggs på användarens utrustning direkt när besökaren loggar 
in på kommunens webbplats och som kräver samtycke.  
 
De kakor som inte blockeras innan ett samtycke har inhämtats, behöver 
kommunstyrelsen dokumentera bedömningen om grunden till att kakan är en 
s.k. nödvändig kaka. 
 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa att kakor som kräver samtycke blockeras 
tills ett giltigt samtycke har lämnats av besökaren. 
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Säkerställ att samtycket är informerat och specifikt 
Två av byggstenarna i ett giltigt samtycke är att det är informerat och specifikt.  
 
Europeiska dataskyddsstyrelsen har i sin tidigare vägledning som samtycken 
beskrivit kravet om specifikt på följande sätt13 :  

 

I artikel 6.1 a bekräftas att den registrerade måste ha lämnat sitt samtycke för 
”ett eller flera specifika” ändamål och att han eller hon har en valmöjlighet med 
avseende på vart och ett av dessa. Kravet att samtycket måste vara ”specifikt” 
syftar till att säkerställa en viss användarkontroll och insyn för den registrerade. 
Detta krav har inte förändrats genom allmänna dataskyddsförordningen och är 
fortfarande nära kopplat till kravet om ”informerat” samtycke. Samtidigt måste 
kravet tolkas i linje med kravet om ”granularitet” för att ”frivilligt” samtycke ska 
erhållas. Sammanfattningsvis måste den personuppgiftsansvarige tillämpa 
följande för att respektera delen om ”specifikt” samtycke:  

I Specificering av ändamål som ett skydd mot funktionsglidning. 

II Granularitet vid begäranden om samtycke. 

III Ett tydligt särskiljande av information som rör erhållet samtycke för 
uppgiftsbehandling från annan typ av information. 

 
Kravet på specifikt handlar om att en registrerade ger sitt samtycke till 
specificerade behandlingssyften. Ett specificerat ändamål medför även att 
kommunstyrelsen inte kan använda uppgifterna för något annat ändamål, 
vilket kommer motverka det som omnämns som funktionsglidning. Om 
kommunen önskar använda de insamlade uppgifterna för flera ändamål 
behöver kommunen säkerställa att besökaren samtycker till var och ett av de 
aktuella ändamålen.  
 
Kravet på informerat samtycke har en nära koppling till det grundläggande 
principen om öppenhet i art 5 GDPR samt laglighet och korrekthet. Europiska 
dataskyddstyrelsen skriver i sin vägledning om samtycke, att det är nödvändigt 
att kommunen ger de registrerade information före besökaren ger sitt 
samtycke. Kravet på informationen är att den registrerade ska förstå vad hen:s 
personuppgifter kommer behandlas och varför (ändamålet) för att kunna fatta 
ett välgrundat beslut och förstå sina rättigheter, t.ex. att återkalla samtycket. 
Om det brister i informationsskyldigheten är det EDPB:s uppfattning att 
användarkontrollen blir skenbar och därmed blir samtycket ogiltigt, vilket 
ytterst kan innebära att det saknas en rättslig grund för behandlingen.14   
 

 

13 EDPB:s riktlinjer 5/2020, punkt 55 
14 EDPB:s riktlinjer 5/2020, s. 15-17 
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Av vägledningen framgår att EDPB:s uppfattning att nedanstående redovisade 
uppgifter krävs minst för att uppnå kravet på ett informerat samtycke. Mer 
kring kravet på informerat och det kravets förhållande till kraven i art. 13 och 
14 GDPR om information se mer i aktuell vägledning. De sex delarna som är ett 
minimum krav enligt EDPB.  

 
1. Den personuppgiftsansvariges identitet.  
2. Syftet med var och en av de behandlingar för vilka samtycke begärs. 
3. Vilken (typ av) information som kommer att samlas in och användas. 
4. Förekomsten av rätten att återkalla samtycket. 
5. Information om användningen av uppgifterna för automatiserat 

beslutsfattande i enlighet med artikel 22.2 c i förekommande fall. 
6. De eventuella riskerna med överföring av personuppgifter i avsaknad av 

ett lämpligt beslut och lämpliga skyddsåtgärder, såsom anges i artikel 
46. 

Dataskyddsombudets iakttagelser  
Av avsnittet ovan om aktivt samtycke före cookies placeras (otvetydigt), 
redovisas den information som lämnas till besökaren på startsidan. På 
startsidan länkar även kommunen till ytterligare information om 
användningen av kakor –
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/omweb
bplatsen.4.475cdaf6130bfd6d3c08000170.html 
 
På sidan ”Om webbplatsen” lämnar kommunen en övergripande information 
webbplatsens innehåll och ansvar, om vad en kaka är, om besökaren vill stänga 
av kakor och vilka kakor som används på stenungsund.se. I informationen 
finns det även en länk till Post och Telestyrelsens information om kakor i deras 
egenskap av tillsynsmyndighet för LEK.  
 
Vidare lämnas information om hur besökaren kan stänga av kakor eller neka 
kakor genom inställningar i besökarens webbläsare. Kommunen länkar även 
till Post och Telestyrelsens Information om kakor. Det finns ingen närmare 
Information på den webbsidan om statistikkakorna än den som ges på första 
sidan.  
 
Kommunen beskriver att sessionskakorna används för drift och identifikation 
och statistikkakorna för att inhämta statistik och för att kunna skilja ut antalet 
unika besökare och mäta trafiken och vilka sidor som besökarna besöker. 
Kommunen använder Google Analytics och statistiken vissas anonymt för 
kommunen. I beskrivningen av kakorna redovisas även hur länge respektive 
kaka sparas.  
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Dataskyddsombudets bedömning  
Av den informations som lämnas till besökaren framgår inte vem som är 
personuppgiftsansvarig utan att det är kommunen som är ansvarig. Om 
kakorna behandlar personuppgifter är kravet att redovisa den 
personuppgiftsansvarige som kan vara kommunstyrelsen ensamt, eller 
tillsammans med någon av de andra nämnderna inom Stenungsunds kommun.  
 
Av den information som lämnas på kommunens första sida framgår att syftet 
med de kakor som används är att kommunens webbplats ska fungera på ett bra 
sätt för mig som besökare. På sidan om webbplatsen kompletteras bilden av 
syftet med användningen av statistikkakorna.  
 
Det gör att det finns olika ändamål för de kakor som kommunen använder och 
de redovisas inte på ett tillräckligt tydligt för besökaren på första sidan att det 
även finns statistiskkakor. I denna del behöver kommunstyrelsen se över sin 
information för att det ska bli tydligt för besökaren om båda ändamålen. Det är 
även viktigt då besökaren kan behöva samtycka till båda ändamålen om det är 
kakor som kräver samtycken.  
 
Dataskyddsombudet anser därför att kommunen inte fullt ut genomför sin 
informationsskyldighet som krävs enligt LEK eller GPDR när kakan behandlar 
personuppgifter. Kommunen behöver mot den bakgrunden se över hur den ska 
fullgöra informationsskyldigheten och säkerställer att kravet på specifikt 
uppfylls. I det kommande arbetet kan kommunen se hur bl.a. EU-
kommissionens, eller advokatbyråns Delphis cookiepolicy ser ut.15 

Dataskyddsombudets rekommendationer 
 
Kommunstyrelsen behöver se över hur den lämnar information till besökaren 
och säkerställa att den når upp till de krav som finns i LEK och GDPR när det 
kommer till ett informerat samtycke.  

Säkerställ att samtycket är frivilligt 
En av de fyra delarna i ett samtycke enligt GDPR är att samtycket ska lämnas 
frivilligt. Det innebär att besökaren av kommunens hemsida ska ha möjlighet 
att fritt kunna välja de ändamål som besökaren vill samtycke till, utifrån den 
information som har lämnas till hen. Det innebär bl.a. att ett samtycke inte kan 
villkoras, och det får inte heller råda en maktobalans mellan besökaren och 

 

15 EU kommissionens https://ec.europa.eu/info/cookies_sv,  Delphis advokatbyrås cookiepolicy 
https://www.delphi.se/uploads/2020/05/delphis-cookies-sve-200428-1.pdf 
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kommunen. En annan grund är om den registrerade inte kan vägra eller ta 
tillbaka sitt samtycke utan några problem.16  
 
Detta innebär att besökaren av kommunens hemsida ska ha ett reellt val att 
inte behöva samtycka till icke-nödvändiga kakor. Av kommunens 
cookiebanner, bör det vara lika lätt att samtycka som att neka ett samtycke 
utifrån kraven som europeiska dataskyddstyrelsens vägledning ger uttryck för.  
 
Hur en cookiebanner ska vara utformad har flera av tillsynsmyndigheterna i 
Europa uttalat sig om och det är klart att det finns olika uppfattningar i frågan. 
Av advokatbyråns Lindahls blogginlägg om kakor17, kan följande utläsas:  

 

Frågan om frivillighet har kommit upp på agendan hos olika tillsynsmyndigheter 
i EU i förhållande till s.k. cookieväggar, som kräver att en användare accepterar 
cookies innan användaren får tillgång till innehållet på en webbplats. Flera 
tillsynsmyndigheter har ifrågasatt om sådana cookieväggar är förenliga med 
kravet på att ett samtycke ska vara frivilligt. Storbritanniens tillsynsmyndighet 
(ICO) har uttalat att det generellt inte är tillåtet att göra generell tillgång till en 
webbsida beroende av användarens samtycke till cookies. Däremot kan det 
under vissa omständigheter vara okej att använda sig av cookieväggar i 
förhållande till specifikt innehåll på en webbplats.[6] Även Österrikes 
tillsynsmyndighet har bedömt att cookieväggar kan vara tillåtna under vissa 
omständigheter.[7] Nederländernas tillsynsmyndighet har å andra sidan uttryckt 
att cookieväggar inte är förenligt med kravet på att samtycke ska vara 
frivilligt.[8] Om man funderar på att använda en cookievägg bör man således 
fundera över om det är nödvändigt och i så fall kunna motivera detta i det en-
skilda fallet. Frågan om cookieväggars vara eller icke-vara är för övrigt en av de 
frågor som debatteras i EU med anledning av arbetet med att harmonisera 
cookies-lagstiftningen i EU genom en ny E-Privacy förordning (se nedan).  

 
I svensk rätt får det anses ha varit tydligt att kravet på frivillighet ska tolkas 
utifrån hur det tolkas i GDPR, eller dess föregångare 1995 års 
dataskyddsdirektiv av förarbetena till nuvarande lydelse av 6 kap. 18 § LEK kan 
följande utläsas i specialkommenteraren till bestämmelsen:  

 

Abonnenten eller användaren ska inte längre bara ges tillfälle att hindra lagring 
eller åtkomst, utan måste lämna sitt samtycke till åtgärden. Samtycke har enligt  
1 § andra stycket samma innebörd som i personuppgiftslagen (1998:204), vilket 
innebär att kravet uppfylls genom varje slag av frivillig, särskild och otvetydig 
viljeyttring genom vilken abonnenten eller användaren, efter att ha fått 
information, godtar behandlingen av uppgifterna.18 

 

16 EDPB:s riktlinje 05/2020, s. 7-8 
17 Se not 6 
18 Prop. 2010/11:115 s. 183 
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Dataskyddsombudets iakttagelser 
På kommunens webbplats (första lagret) ges ingen möjlighet att neka 
mottagandet av kakorna när besökaren går in på kommunens hemsida första 
gången. I den information som lämnas på webbsidan om webbsidan (andra 
lagret) ges information om att det kan göras genom inställningar i webbläsaren. 
Någon knapp att anpassa eller helt neka användningen av kakor finns i 
kommunens cookiebanner eller webbsida som informerar närmare om hur 
kakorna används.  
 
Av cookiebannern framgår att kommunen använder kakor på besökarens 
utrustning, och beskriver att om besökaren klickar jag förstår så är det 
kommunens uppfattning att ett samtycke har lämnats utifrån kommunens svar 
från september. I samband med att besökaren klickar på jag förstår läggs även 
en kaka för att dokumentera valet på besökarens data. 
 
Av avsnittet ovan om aktivt samtycke, framgår att kommunen lägger kakor på 
besökarens utrustning innan ett samtycke har inhämtats.  

Dataskyddsombudets bedömning 
Dataskyddsombudet har tidigare i rapporten funnit att kommunen väljer att 
lägga kakor som enligt ombudets bedömning kräver ett frivilligt lämnat 
samtycke. Den ordningen som kommunen tillämpar i dagsläget innebär att 
något frivilligt samtycke inte kan inhämtas. Detta är en brist som gör att 
samtycket som kommunen uppfattar att de inhämtar inte kan bedömas vara 
giltigt.  
 
Knappen ”jag förstår” skulle kunna anses innebära att det görs en aktiv 
handling frivilligt om besökaren hade haft en annan utformning förslagsvis ”jag 
samtycker” och att det fanns andra alternativa val i cookiebannern. Ett av 
alternativen bör var att kunna neka sitt samtycke och en möjlighet att anpassa 
sina val. I dess nuvarande utformning får det enligt dataskyddsombudets 
mening, jämställas med en förbikryssad ruta som prövas i planet 49 målet. Det 
innebär att kravet på en aktiv handling inte är uppfyllt även om besökaren 
klickar på knappen för att få bort cookiebannern.19 
 
Dataskyddsombudet konstaterar att den spanska tillsynsmyndigheten i ett 
beslut under hösten 2020, mot Grow Beats uttalat att den omständigheten att 
det inte fanns en möjlighet att neka samtliga kakor innebar ett brott mot 
GDPR, vilket tillsynsmyndigheten fäste vikt vid i sin bedömning.20 

 

19 Se Planet 49, punkterna52, 55,56och 57. 
20 Spanska tillsynsmyndighetens beslut i augusti 2020, Grow Beats, SL, avseende 
informationsskyldigheten, information om lagringstid av kakorna, ingen möjlighet att neka kakor. 
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Danska Datatillsynet, har i ett beslut i december 202021, gjort liknande 
uttalanden avseende användningen av kakor på webbplatsen golf.dk och ansett 
att när det inte finns en möjlighet att avstå från behandlingen är det inte ett 
giltigt samtycke.  
 
Dataskyddsombudet anser att de två besluteten från tillsynsmyndigheter visar 
att när det saknas alternativ för den enskilde att avstå behandlingen kan ett 
sådant samtycke inte anses som frivilligt lämnat. Det innebär att samtycket inte 
kan läggas tillgrund för användningen av kakor som kräver samtycke. 
 
Det får anses innebär att kommunen i dagsläget inte inhämtar ett frivilligt 
lämnat samtycke och det innebär att man inte följer LEK och GDPR. Om 
samtycket dessutom är den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen, 
kan det innebära att det inte finns någon laglig grund för behandlingen och 
således finns det inte heller några rättsliga förutsättningar att genomföra 
behandlingen.  

Dataskyddsombudets rekommendation 
 
Kommunstyrelsen säkerställer att kommunen når upp till kravet på ett frivilligt 
lämnat samtycke, då nuvarande ordningen bedöms ej nå upp till kraven.  
 
Kommunstyrelsen hanterar den höga risk som finns för att det saknas en laglig 
grund för behandlingarna som sker med kakorna som kräver samtycke och som 
innehåller personuppgifter.  

Säkerställ att samtycket kan återkallas 
En grundförutsättning för ett giltigt samtycke, är att det ska vara lika enkelt att 
återkalla det som att ge samtycket. Effekten av ett återkallat samtycke innebär 
att kommunen inte längre får behandla uppgifterna, men att den behandling 
som skett före återkallandet fortsatt är lagligt.  

 
Utifrån kravet på information till besökaren är det viktigt att i den information 
som lämnas i samband med att samtycket inhämtas även framgår tydligt hur 
det går att återkalla. 
 
 

 

21 Danska Datatilsynets beslut den 20 november 2020, journalnummer 2020-31-3354, 
https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2020/nov/ugyldigt-samtykke-
paa-hjemmeside 
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Dataskyddsombudets iakttagelser  
På webbsidan om webbplatsen finns det ingen information om att besökaren 
kan återkalla sitt samtycke. Det finns således ingen information om 
möjligheten att återkalla ett samtycke i det första lagret (cookiebannern) eller i 
det andra lagret (den information som lämnas på webbsidan Cookies). 
Kommunstyrelsen i sitt svar beskrivit att de lägger en särskild kaka som 
hanterar samtycke, men har inte beskrivit hur man kan återkalla kakan. Av 
informationen som lämnas framgår hur en placerad kaka kan tas bort.  
 
Av kommunens hemsida - Så här arbetar Stenungsunds kommun med dina 
personuppgifter - som är den centrala informationen från kommunen om hur 
personuppgifter behandlas, finns det under beskrivningen till rätten att bli 
raderad en upplysning om möjligheten att återkalla ett samtycke.   

Dataskyddsombudets bedömning 
Av iakttagelserna är det tydligt att kravet på att det ska vara lika enkelt att 
återkalla ett samtycke som att ge samtycket inte är uppfyllt på kommunens 
hemsida då det helt saknas möjlighet att återkalla samtycket, samt att den 
information som lämnas kan förbättras.  
 
Av den generella informationen om möjligheten att återkalla sitt samtycke 
lämnas det under avsnittet om möjligheten att få sina uppgifter raderade. När 
ett samtycke återkallas får kommunen inte längre använda personuppgifterna 
på det sätt som samtycket medgav, däremot kan kommunen behöva behandla 
personuppgifterna för arkivändamål av allmänt intresse se art. 89.1 GDPR. Det 
innebär att endast att återkalla samtycket inte betyder att en registrerad kan få 
sina personuppgifter raderade automatiskt då det i art. 17.3.d GDPR finns 
undantag kopplat till behandlingar för arkivändamål av allmänt intresse. Den 
nuvarande informationen behöver ses över för att ge medborgarna rätt 
förväntningar kopplat till vad ett återkallat samtycke innebär.  
 
Dataskyddsombudet bedömer att kravet om att kunna återkalla ett samtycke 
inte är uppfyllt då det inte är lika enkelt att återkalla som att lämna det utifrån 
den praktiska hanteringen idag ser ut hos kommunen. Värt att notera att om de 
andra tre beståndsdelarna av ett samtycke hade varit uppfyllda hade detta krav 
inneburit att samtycket hade blivit ogiltigt.  

Dataskyddsombudets rekommendation 
 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa att det är lika enkelt att återkalla sitt 
samtycke som att lämna det.   
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Övriga iakttagelser och 
rekommendationer 
Ansvarsprincipen  
Ansvarsprincipen är en av de grundläggande principerna som finns art 5 
GDPR. Principen handlar om att den personuppgiftsansvarige, i detta fallet 
kommunstyrelsen är skyldig att kunna visa hur de övriga principerna som finns 
i art. 5 efterlevs. Ett sätt att dokumentera sin behandling är att föra in sin 
behandling av kakor, när de behandlar personuppgifter, i sitt 
personuppgiftsregister.  
 
Utöver registret obligatoriska delar som finns beskrivet i art. 30 GDPR kan 
ytterligare dokumentationsinsatser behöva göras för att uppfylla kravet i 
ansvarsprincipen. Detta är en bedömning som får göras från behandling till 
behandling. 

Registerförteckning över behandlingarna 
Alla personuppgiftsbehandlingar som kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig för, ska föras in i den registerförteckning som enligt 
art. 30 GDPR ska finnas.  

 
Registret ska innehålla följande uppgifter:  
 

1. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga, dataskyddsombudet 
och en kontaktperson hos den personuppgiftsansvarige.  

2. Ändamålet med behandlingen 
3. En beskrivning av vilka kategorier av registrerade och vilka 

personuppgifter som behandlas.  
4. Vilka mottagare som kommunen lämnar uppgifterna till eller ska 

lämnas ut till vilket även omfattar mottagare som finns utanför EU/EES.  
5. Om det sker en tredjelandsöverföring, vilket land det sker till samt, 

dokumentation av skyddsåtgärder vid överföring som bygger på 
undantagsregeln i art. 49.2  

6. Om möjligt ska det anges hur länge som kommunen sparar de 
insamlade uppgifterna.  

7. Om möjligt vilka organisatoriska- och tekniska skyddsåtgärder som 
kommunen har vidtagit kopplat till behandlingen. 
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Dataskyddsombudets iakttagelser 
Kommunstyrelsen har i sitt svar beskrivit att kommunen inte har någon av de 
kakor som är redovisade i analysresultatet i sin registerförteckning.  

Dataskyddsombudets bedömning  
Det finns kakor som enligt dataskyddsombudets mening behandlar 
personuppgifter såsom statistikkakorna. När en kaka behandlar 
personuppgifter blir samtliga bestämmelser i GDPR tillämplig även 
bestämmelsen om att föra in de behandlingarna i sitt behandlingsregister.  
 
Kommunstyrelsen har själva konstaterat att de inte har någon av de kakor som 
behandlar personuppgifter med i sitt behandlingsregister. Detta är en avvikelse 
från kravet som behöver åtgärdas. Behandlingsregistret funktion är att veta 
vilka behandlingar som kommunstyrelsen har och ansvarar för samt kunna 
säkerställa att uppgifterna hanteras inom de ändamål som uppgifterna har 
samlats in för.  

Dataskyddsombudets rekommendation 
 
Kommunstyrelsen behöver se över vilka av kakorna som behandlar 
personuppgifter och i sådana fall för in dem i förteckningen.  

Personuppgiftsansvaret 
EU-domstolen har i sin dom i det s.k. Fashion ID målet22 prövat frågan om 
personuppgiftsansvaret när ett företag använder sig av andra bolags produkter. 
I målet gällde Facebooks gillaknapp som det tyska företaget hade bäddat in på 
sin hemsida. Bolaget tog inte själv del av den information som hemsida 
samlade in utan överfördes direkt till Facebook.  

 
EU-domstolen uttalade i domen att det tyska företaget var delat 
personuppgiftsansvarig med Facebook genom att bolaget har beslutat om att ta 
in Facebook gillaknapp. Detta innebär att de är delat personuppgiftsansvarig 
trots att det tyska bolaget inte tar del av några av uppgifterna. 

 
Detta innebär att när kommunen väljer att använda sig av kakor från tredje 
parter så kan det innebära att kommunen överlämnar personuppgifter till 
andra vilket kommunen då behöver lämna information om enligt art. 13 GDPR:  
 
Vidare kan användandet av tredjeparts kakor innebära att kommunen 
tillsammans med leverantören av kakan kan komma att bedömas som 

 

22 EU-domstolens dom den 29 juli 2019 i mål C-40/17, Fashion ID, ECLI:EU:C:2019:629 
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gemensamt personuppgiftsansvarig, med den personuppgiftsansvarige som 
tillsammans med kommunen bestämmer ändamål (varför) och medel (hur).  
Det senare innebär att det behöver finnas ett gemensamt arrangemang mellan 
kommunen och leverantören enligt art. 26 GDPR som reglerar vem som fullgör 
den personuppgiftsansvariges uppgifter enligt GDPR dem emellan. 

 
Av domen framgår att kommunen inte behöver komma åt de insamlade 
uppgifterna, utan enbart att göra det möjligt att samla in personuppgifterna, 
som gör att det blir frågan om ett gemensamt personuppgiftsansvar.23  

Dataskyddsombudets iakttagelser och rekommendationer 
Dataskyddsombudet kan konstatera att utifrån analysresultatet av kommunens 
hemsida att kommunens användande av kakor som överför uppgifter till 
tjänsteleverantörer som använder dem för egna ändamål.  
 
Utifrån överföring av uppgifter till bl.a. Google Analtycis blir frågan om 
ansvarsfördelningen av intresse, då kakorna behandlar personuppgifter och 
frågan om ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och 
tjänsteleverantören utifrån att kommunen inte behöver se personuppgifterna i 
klartext, utan det räcker att kommunen möjliggör insamlingen.   
 
Kommunstyrelsen behöver se över i vilka situationer som användandet av 
kakor innebär att kommunen blir delat personuppgiftsansvarig och i sådana 
fall säkerställa ett arrangemang enligt art. 26 GDPR finns.  

Användandet av Google Analytics  
Dataskyddsombudet konstaterar att kommunen använder kakor som överför 
uppgifter till USA genom användandet av Google Analtycis enligt 
analysresultatet och kommunens redovisning av sina kakor i sitt svar.  
 
Den österrikiska intresseorganisationen noyb, har till samtliga 
tillsynsmyndigheter inom EU, lämnat in totalt 101 anmälningar om hur olika 
företag använder bl.a. Google Analytics.  
 
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, meddelade i ett pressmeddelande den 26 
november 2020 att myndigheten har påbörjat sex granskningar med anledning 
av de inlämnade klagomålen från noyb. En stor del av klagomålen handlar det 
sker tredjelandsöverföringar och i så fall på vilken rättslig grund. I bilaga 1, till 
denna rapport återfinns de 26 frågor som IMY har ställt.  
 

 

23 Se Fashion ID, punkterna 69, 76-78 och 79 
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Frågebatteriet visar mycket väl vilka överväganden som kommunstyrelsen 
behöver göra vid användandet av kakor eller liknande tekniker som överför 
personuppgifter till tjänsteleverantörer som har tredjelandsöverföringar till 
USA. Frågorna visar även vilka överväganden som kommunen behöver göra för 
att uppfylla ansvarsprincipen. 

Dataskyddsombudets iakttagelser och bedömning  
 
Utifrån avgörandet i Schrems II målet24 behöver kommunen se över på vilka 
grunder som de överför personuppgifterna till USA och vilken 
överföringsmekanism som används. I tillsynen har dataskyddsombudet inte 
ställt några frågor om detta explicit utan det är av vikt att kommunstyrelsen 
kan redovisa vilken den rättsliga grund är för behandlingen, och med stöd av 
vilken överföringsmekanism i avdelning 5 i GDPR som kommunen använder 
för att överför personuppgifter till tjänsteleverantörer i USA.  
 
Dataskyddsombudet ser att det finns anledning för kommunstyrelsen att se 
över behovet av för vilka ändamål som kommunen önskar samla in uppgifter 
och noga överväga om den kakan överför uppgifter till tredjeland i allmänhet 
och USA i synnerhet. Om kommunen inte finner att det är möjligt med 
överföring av personuppgifter till USA eller inte önskar lägga ner arbetet som 
krävs för att göra den bedömning utifrån användandet av 
standardavtalsklausuler noga överväga att ha en kaka som endast hanterar data 
inom EU/ESS området. 
 
Det är kommunen som ska kunna visa hur överföringen till USA är laglig för de 
kakor som behandlar personuppgifter. Behandlingarna bör även ingå som 
framgår i avsnittet ovan i kommunstyrelsens behandlingsregister.  

Analysverktyg 
Det finns ett flertal analysverktyg som kommunen kan använda för att 
analysera sin hemsida för att se vilka kakor och liknande tekniker som finns på 
kommunens hemsida eller andra webbplatser som kommunen är ansvarig för. 
Analysverktygen är ett bra sätt att löpande säkerställa en efterlevnad och att 
kommunen är medveten om vilka kakor som används och var datan som 
kakorna samlar in skickar sin data 
 

 

24 EU-domstolens dom den 16 juli 2020, C-311/18, Schrems II, ECLI:EU:C:2020:559 
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Ett analysverktyg, är Europiska dataskyddsombudsmanens, applikation 
website evidence collector som kan laddas ner från ombudmanens hemsida och 
är ett open source program.25 
 
Ett annan webbplats som tillåter kommunen att analysera sin webbplats är 
dataskydd.net/webbkoll som användes av dataskyddsombudet för att analysera 
vilka ka-kor som kommunen hade i början av september 2020.  
 
En annan webbplats är www.cookiebot.com som gör det möjligt att analysera i 
vart fall kommunens hemsida utan kostnad. Deras analysresultat, delar in 
kakorna i olika kategorier, och även om datan överförs till tredje land, och om 
kakan är blockerad tills ett samtycke har inhämtas. 

 
Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, har tagit fram en webbplatsen 
webbriktlinjer.se är det beskriver vilka krav som finns i samband med 
användandet av kakor, som kan tjäna som vägledning för de bedömningar som 
kommunen behöver göra löpande kring sin webbplats.26 

Avslutning – vad blir nästa steg?  
Denna rapport är dataskyddsombudets iakttagelser och bedömningar kring hur 
kommunstyrelsen hanterar kakor på Stenungsund kommuns hemsida. 
Dataskyddsombudet kommer att löpande under 2021 följa upp hur kommunen 
har valt att hantera de uttalanden som Dataskyddsombudet har gjort i 
rapporten.  
 
Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att analysera dataskyddsombudets 
uttalanden och rekommendationer och agera till den nivån som 
kommunstyrelsen bedömer når upp till de krav som LEK och GDPR ställer på 
användandet av kakor. 
 
Med ovanstående uttalanden avslutar dataskyddsombudet tillsynen mot 
kommunstyrelsens hantering av kakor på sina hemsidor.   

 

25 Europiska dataskyddsombudsmanens, EDPS Inspection Software, 
https://edps.europa.eu/press-publications/edps-in-spection-software_en 
26 www.webbriktlinjer.se/riktlinjer/20-upplys-hur-juridisk-information-och-kakor-hanteras 

311



Dataskyddsombudets rapport – Återrapportering avseende användingen av kakor (cokkies)  20 (22) 

Rapport 

Dataskyddsombudet Johan Borre  
Datum: 2021-02-08 
Dnr: 2020/765 
  
 

   

 

  

Vägledningar och andra 
stöddokument   
Vägledningar från myndigheterna  
Myndigheten för digitalförvaltnings hemsida vägledning för webbutveckling, 
Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras, 
https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/20-upplys-hur-juridisk-information-och-
kakor-hanteras/ 
 
Artikel 29 gruppens vägledning, Yttrande 9/2014 om tillämpningen av direktiv 
2002/58/EG på digitala, antagen den 25 november 2014, WP 224, 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp224_sv.pdf 
 
Artikel 29 gruppens - Working Document 02/2013 providing guidance on 
obtaining consent for cookies, antagana den 2 oktober 2013, WP 208 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2013/wp208_en.pdf 
 
EDPB:s Riktlinjer 05/2020 om samtycke enligt förordning (EU) 2016/679, 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_
consent_sv.pdf 
 
Artikel 29 gruppens riktlinjer om öppenhet enligt förordning (EU) 2016/679, 
senast antagna 11 april 2018, WP260rev01, 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227 
 
Engelska Integritetsskyddsmyndighetens (ICO:s) hemsida om kakor och 
liknande tekniker, https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-
and-similar-technologies/ 

Beslut från tillsynsmyndigheterna  
Spanska tillsynsmyndighetens beslut i augusti 2020, Grow Beats, SL, avseende 
informationsskyldigheten, information om lagringstid av kakorna, ingen 
möjlighet att neka kakor. Beslutet är fritt översatt till Engelska på 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00092/2020, nyheten på 
svenska Techlaw, https://techlaw.se/spanien-3-000-euro-i-boter-for-
bristande-information-om-cookies/ 
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Spanska tillsynsmyndighetens beslut i november 2020, La Casa Comprometida 
S. Coop, sanktionsavgift på 3 000 euro, avseende cookiepolicy och 
utformningen av första lagret av information i en cookiebanner, avsaknad av 
information om behandling av kakorna och hanteringen av samtycke och 
nekande av kakor. Beslutet är fritt översatt till Engelska på 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00116/2020, nyheten på 
svenska Techlaw, https://techlaw.se/spanien-3-000-euro-i-boter-for-
bristande-information-om-cookies/ 
 
Spanska tillsynsmyndighetens beslut i november 2020, Miguel Ibanez 
Bezanilla SL,  sanktionsavgift på 3 000 euro. Beslutet avser: cookiepolicy och 
dess innehåll som hänvisar till äldre lagar inom området. Cookiebannern inte 
haft tillräcklig information om typ av cookies, lagringstider eller om 
webbplatsen använder tredjeparts kakor möjligheten att neka samtliga cookies. 
Beslutet är fritt översatt till Engelska på 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00185/2020, nyheten på 
svenska Techlaw, https://techlaw.se/spanien-miguel-ibanez-bezanilla-botfalls-
med-3-000-euro-for-olagliga-cookies-och-bristande-sakerhetsatgarder/ 

 
Franska tillsynsmyndighetens beslut den 7 december 2020, avseende hur 
Google Frankrike, Google Irland och Google USA, sanktionsavgiften beslutades 
till samanlagt 100 miljoner euro, https://www.cnil.fr/en/cookies-financial-
penalties-60-million-euros-against-company-google-llc-and-40-million-euros-
google-ireland 
 
Franska tillsynsmyndighetens beslut den 7 december 2020 avseende Amazons 
Franska webbplats amazon.fr användning av kakor. 
https://www.cnil.fr/en/node/120646 och se DP-forums nyhet om 
sanktionsavgiften, https://dpforum.se/amazon-europe-core-botfalls-med-35-
miljoner-euro/ 
 
Danska Datatilsynets beslut den 20 november 2020, journalnummer 2020-31-
3354, https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-
afgoerelser/afgoerelser/2020/nov/ugyldigt-samtykke-paa-hjemmeside 

Övriga källor 
Regeringens proposition 2010/11:115, Bättre regler för elektroniska 
kommunikationer.  
 
Advokatbyrån Delphis blogginlägg, den 3 december 2020, Vilken information 
måste ni lämna till besökare om cookies?, https://www.delphi.se/sv/tech-
blog/artikel-2-vilken-information-maste-ni-lamna-till-besokare-om-cookies/. 
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Advokatfirman Lindahls blogginlägg, Handen i kakburken – samtycke vid an-
vändning av cookies, publicerad under 2020, 
https://www.lindahl.se/aktuellt/insikter/2020/handen-i-kakburken-
samtycke-vid-anvandning-av-cookies/. 

EU-domstolens domar 
Dom den 16 juli 2020, i mål C-311/18, Schrems II, ECLI:EU:C:2020:559. 
Dom den 1 oktober 2019, i mål C-673/17, Planet 49, ECLI:EU:C:2019:801. 
Dom den 29 juli 2019, i mål C-40/17, Fashion ID, ECLI:EU:C:2019:629. 
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Box 5073, 402 22 Göteborg Sida 
gr@goteborgsregionen.se 1  (1) 
www.goteborgsregionen.se  

Missiv 

Dataskyddsombudet Johan Borre 
Datum: 2021-02-08 
Dnr: 2020/765 

 
Kommunstyrelsen i Steungsunds kommun 
 
 

Återrapportering från dataskyddsombudets 
granskning om användandet av kakor  
 
Översänder härmed den skriftliga återkoppling på dataskyddsombudets kontroll av 
hur Stenungsunds kommun genom kommunstyrelsen som personuppgiftsansvarig 
använder kakor på kommunens hemsida.  
 
Dataskyddsombudet önskar att förvaltningen, ger kommunstyrelsen en 
information om rapporten och en sammanfattning av de uttalanden som 
dataskyddsombudet gör i rapporten. Detta utifrån att dataskyddsombudet ska 
rapportera till den högsta förvaltningsledningen hos den personuppgiftsansvarige, 
dvs kommunstyrelsen.  
 
Genom överlämnade av den skriftliga återkopplingen, är dataskyddsombudets 
kontroll av användningen av kakor avslutad. Om en muntlig presentation önskas 
för styrelsens ledamöter går det bra att boka in.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Johan Borre 
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun 
johan.borre@goteborgsregionen.se  
 
Handlingar som översänds per e-post 
Rapport_Återrapportering avseende användningen av kakor slutlig, upprättad den 
8 februari 2021.  
Bilaga 1 - Datainspektionens granskningsfrågor om användandet av Google 
Analytics 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 79 Dnr: KS 2020/651 
 
Redovisning av uppdrag att identifiera områden där fyrverkerier kan 
begränsas genom lokala ordningsföreskrifter 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 (§ 130) om ändringar av de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna för Stenungsunds kommun i syfte att begränsa användandet av 
fyrverkerier i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen beslutade den 30 oktober 2020 att 
upphäva kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att det geografiska 
tillämpningsområdet, offentlig plats, medför en större räckvidd än vad som är påkallat och att 
ändringarna lägger ett onödigt tvång på allmänheten som innebär obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. Efter Länsstyrelsens beslut gav kommunstyrelsen förvaltningen i 
uppdrag att specificera områden där fyrverkerier kan begränsas. 
 
Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys och har haft dialog med Länsstyrelsen. 
Bedömningen är att det med säkerhet inte går att fastslå specificerade områden där 
fyrverkerier kan begränsas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Beslut KS 2020-11-30 - Information om länsstyrelsens beslut att upphäva lokala föreskrifter 
avseende användningen av fyrverkerier  
Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter - Länsstyrelsen 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
Dennis.salenborn@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Redovisning av uppdrag att identifiera områden där fyrverkerier kan 
begränsas genom lokala ordningsföreskrifter 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 (§ 130) om ändringar av de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna för Stenungsunds kommun i syfte att begränsa användandet av 
fyrverkerier i Stenungsunds kommun. Länsstyrelsen beslutade den 30 oktober 2020 att 
upphäva kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till att det geografiska 
tillämpningsområdet, offentlig plats, medför en större räckvidd än vad som är påkallat och att 
ändringarna lägger ett onödigt tvång på allmänheten som innebär obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet. Efter Länsstyrelsens beslut gav kommunstyrelsen förvaltningen i 
uppdrag att specificera områden där fyrverkerier kan begränsas. 
 
Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys och har haft dialog med Länsstyrelsen. 
Bedömningen är att det med säkerhet inte går att fastslå specificerade områden där 
fyrverkerier kan begränsas.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade att anta ändringar i § 2 och § 21 i Ordningsstadgan, Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun den 24 september 2020 (§ 130). Av 
beslutet framgick att pyrotekniska varor inte fick användas på offentlig plats utan tillstånd av 
polismyndigheten. Fyrverkerier fick dock användas på offentlig plats utan tillstånd från kl. 
22.00 till kl. 00.00 på nyårsafton samt från 00.00 till kl. 01.00 på nyårsdagen förutsatt att 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och att övriga omständigheter 
inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 30 oktober 2020 att upphäva kommunfullmäktiges beslut. Detta 
med hänvisning till att det geografiska tillämpningsområdet, offentlig plats, medför en större 
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räckvidd än vad som är påkallat och att ändringarna lägger ett onödigt tvång på allmänheten 
som innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Efter Länsstyrelsens beslut gav kommunstyrelsen den 30 november 2020 (§409) 
förvaltningen i uppdrag att specificera områden där fyrverkerier kan begränsas. 

Förvaltningens bedömning  
I ordningslagen (1993:1617) (OL) finns regler om användningen av fyrverkerier och andra 
pyrotekniska varor. Med pyrotekniska varor avses raketer, smällare och andra 
fyrverkeriartiklar.  
 
Enligt 3 kap. 7 § OL får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, 
om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter 
innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Av 3 kap. 9 § OL framgår att kommunerna får utfärda ytterligare lokala föreskrifter om 
användningen av pyrotekniska varor inom kommunen eller del av denna om det behövs för att 
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor. Föreskrifterna får dock inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller 
medföra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
 
Användningen av fyrverkerier är reglerad 
Användningen av pyrotekniska varor regleras inte bara i ordningslagen utan även i lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I lagen om brandfarliga och explosiva varor 
finns regler om bland annat hantering av brandfarliga och explosiva varor, vilka omfattar 
pyrotekniska varor, och syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på 
liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad 
sådana varor. Precis som ordningslagen syftar lagen om brandfarliga och explosiva varor till 
att motverka ordningsstörningar. 
 
I lagen om brandfarliga och explosiva varor finns vissa bestämmelser om straffansvar. Den 
som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot regler om försiktighetsmått eller krav på 
tillstånd för hantering, överföring, import eller export av explosiva varor kan dömas till böter 
eller fängelse. I sammanhanget bör påpekas att det enligt reglerna i brottsbalken (BrB) kan 
inträda ansvar för den som handskas med pyrotekniska varor på ett sätt som kan medföra 
skada eller någon annan olägenhet. Bestämmelserna om till exempel vållande till 
kroppsskada, ofredande, allmänfarlig vårdslöshet eller förargelseväckande beteende bli 
tillämpliga. I allvarliga fall kan handlandet till och med rubriceras som misshandel. 
 
Med andra ord finns det, oavsett om lokala föreskrifter finns eller inte, reglerat i lag hur och 
var medborgare får använda pyrotekniska varor. 
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Geografisk plats - Rättspraxis och förarbeten  
Av förarbetena till 3 kap. 9 § OL framgår att det utifrån ordningssynpunkt kan finnas ett 
behov av att genom lokala föreskrifter utvidga kravet på tillstånd från Polismyndigheten. 
Exempelvis bör det vara möjligt för en kommun att föreskriva att pyrotekniska varor inte får 
användas utan tillstånd inom områden som är särskilt känsliga med hänsyn till risken för att 
användningen innebär olägenhet för omgivningen, till exempel vid sjukhus eller vårdhem. I 
undantagsfall bör kommunen även ha möjlighet att helt förbjuda användningen av 
pyrotekniska varor. Det kan gälla till exempel innetorg och liknande offentliga platser, det vill 
säga ett mycket begränsat geografiskt område, där användningen av pyrotekniska varor 
överhuvudtaget inte bör få förekomma. 
 
Av den rättspraxis som utvecklats sedan år 2018 framgår det att lokala ordningsföreskrifter 
inte får vara för långtgående avseende geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet 
och sakligt innehåll. Föreskrifter får inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än vad 
som är påkallat i det enskilda fallet. Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är 
relevant, begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad. Vad gäller en 
tidsbegränsning har Länsstyrelsen i dialog med kommunen meddelat att en tidsbegränsning 
bör beröra ett specifikt geografiskt område. Exempel på detta skulle kunna vara 
detaljplanelagt område med specificerade dagar och tider som anger en begränsning i form av 
ett utökat tillståndskrav.  
 
Geografisk plats – omvärldsanalys 
Förvaltningen har gjort en omvärldsanalys genom att titta på andra kommuners 
ordningsföreskrifter samt rättsfall för att få en förståelse över vad som kan anses godtagbart i 
lagens mening. Det vill säga vad som kan anses inte lägga ett onödigt tvång på allmänheten 
eller vad som kan bedömas som befogade inskränkningar i den enskildes frihet. Förvaltningen 
har avgränsat omvärldsanalysen till förändringar som skett under de senaste tre åren då praxis 
numera är mer restriktiv.  
 
Vid en genomgång av de rättsfall från kammarrätt och förvaltningsrätter som meddelats under 
de senaste åren ser förvaltningen att domstolarna har upphävt föreskrifter som inneburet 
utvidgade krav på tillstånd från Polismyndigheten. Tillståndskraven som prövats har 
genomgående varit generella när det gäller geografisk avgränsning, det vill säga gällt hela 
kommunens geografiska område eller tätort alternativt sammanhållen bebyggelse. 
 
I några fall kan förvaltningen konstatera att kommuner har begränsat möjligheten att använda 
pyrotekniska varor genom reglering av plats under specifika tider. Förvaltningen kan dock 
inte fastställa att det finns någon tydlig praxis vad gäller ett geografiskt område som kan ses 
”vara godtagbar”. Detta gäller även tid. I dom 11415-12, från Förvaltningsrätten i Malmö, 
2013-09-30, gällande Kristianstad kommuns möjlighet att förbjuda användande av 
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fyrverkerier och andra pyrotekniska varor bedömde Länsstyrelsen dessutom att ”En föreskrift 
som det finns behov av i en kommun behöver inte med nödvändighet finnas behov av i 
grannkommunen”. Utifrån detta bedömer förvaltningen det svårt att fastställa begränsningar 
utifrån andra kommuners ordningsföreskrifter. Detta är också något Länsstyrelsen varit tydlig 
med i den dialog förvaltningen haft med myndigheten. Därtill framstår det genom 
förvaltningens omvärldsanalys som att olika Länsstyrelser gör olika bedömningar vilket 
ytterligare komplicerar möjligheten att jämföra ordningsföreskrifter med andra kommuner i 
syfte att hitta en rimlighetsbedömning om vad som kan anses som en rimlig avvägning mellan 
olika intressen.  
 
Geografisk plats – sammanfattning 
Efter analys av Länsstyrelsens beslut, den praxis som finns och i dialog med Länsstyrelsen 
bedömer förvaltningen att den geografiska avgränsningen måste kunna motiveras med 
specifik anledning i relation till att det finns en särskilt påtaglig risk för att människors hälsa 
eller egendom skadas inom det utpekade området/områdena. När lokala ordningsföreskrifter 
utarbetas är det därför angeläget att kommunen noga prövar vilka bestämmelser som behövs 
liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde inom kommunen. Förbud eller krav 
på tillstånd kan enbart begränsas till att gälla sådana områden där de verkligen behövs och ska 
motiveras i relation till att inte lägga ett onödigt tvång på allmänheten eller där det innebär 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
 
I förarbetena och i den praxis som idag finns har det emellertid angetts att ett förbud kan vara 
motiverat på ett sjukhusområde med hänsyn till att det rent generellt vistas sköra människor, 
bland annat med psykisk ohälsa, inom området. I Stenungsunds kommuns geografiska område 
bedöms motsvarande verksamhet dock inte finnas. Förvaltningen bedömer att sjukhus inte 
kan jämställas med exempelvis ett särskilt boende. Detta med hänvisning till den generella 
skörheten hos boende samt att det är en bostad för de äldre och inte en ren vårdinrättning likt 
ett sjukhus. Denna bedömning kan dock inte fastställas förens ett sådant ärende hanteras i 
domstol.  
 
Förvaltningen bedömer utifrån vad som ovan angetts att det idag saknas specifika platser som 
förvaltningen med säkerhet kan fastställa som motiverade till att införa ett förbud eller krav på 
tillstånd kring. Med det sagt går det samtidigt inte att fastställa detta innan det prövas i 
domstol. Exempel på platser som skulle kunna tänkas vara aktuella för ett totalförbud är 
Sandbergs plats eller Kulturhusparken. Användningen av fyrverkerier på dessa platser är dock 
redan idag begränsad utifrån reglerna i lagen om brandfarliga och explosiva varor och 
ordningslagen. Med tanke på platsernas utformning och närhet till omkringliggande 
bebyggelse torde användningen av fyrverkerier på dessa platser kunna ses som otillåten om 
inte tillstånd av Polismyndigheten enligt 3 kap. 7 § OL lämnas. Även detta går dock inte att 
fastställa innan det behandlas i domstol.  
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Utifrån vad som ovan angetts kan inte förvaltningen föreslå några specificerade platser där ett 
förbud med säkerhet kan godkännas.  
Om förändringar beslutas 
Om kommunfullmäktige beslutar om ett för restriktiv geografiskt område eller ett för 
avgränsat tidsspann vad gäller användning av pyrotekniska varor finns en överhängande risk 
att Länsstyrelsens upphäver detta. Länsstyrelsen bedömer förändringen av ordningsstadgan i 
sin helhet vilket kan innebära Länsstyrelsen upphäver en förändring som till stora delar hade 
godkänts. Förvaltningen anser därför, för att öka möjligheten till att så inte sker, att 
kommunfullmäktige bör förhålla sig återhållsamt till förändring av ordningsstadga gällande 
användning av pyrotekniska varor, om en förändring beslutas.  
 
Nuvarande lydelse i kommunens ordningsstadga 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
21 § 
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att förslag till beslut inte har konsekvenser för barn. 

Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Beslut KS 2020-11-30 - Information om länsstyrelsens beslut att upphäva lokala föreskrifter 
avseende användningen av fyrverkerier  
Beslut att upphäva lokala ordningsföreskrifter - Länsstyrelsen 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef  
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Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

Cecilia.vilen@stenungsund.se 

Dennis.salenborn@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

  
 
 
 
 
§ 409 Dnr: KS 2020/651 
 
Information om länsstyrelsens beslut att upphäva lokala föreskrifter 
avseende användningen av fyrverkerier 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att specificera områden där 
fyrverkerier kan begränsas 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige noterar informationen om att länsstyrelsen har upphävt 
kommunfullmäktiges föreskrifter gällande användning av fyrverkerier.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen beslutade den 30 oktober 2020 att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 
september, § 130, om ändringar av lokala ordningsföreskrifter som innebar en begränsning av 
användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentliga platser inom 
kommunen. Länsstyrelsen bedömer att det geografiska tillämpningsområdet, offentlig plats, 
medför en större räckvidd än vad som är påkallat och att ändringarna lägger ett onödigt tvång 
på allmänheten som innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Efter analys av länsstyrelsens beslut och rättspraxis bedömer förvaltningen att föreskrifter 
som medför en begränsning av användning av fyrverkerier kräver en tydligare geografisk 
avgränsning än vad kommunfullmäktige beslutade om. Den geografiska avgränsningen måste 
motiveras utifrån att det för området föreligger en särskilt påtaglig risk för att människors 
hälsa eller egendom skadas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20-11-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att 
specificera områden där fyrverkerier kan begränsas 
 
Maria Renfors (M) föreslår avslag till Agneta Pettersson Bells (ST) tilläggsförslag. 
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Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-11-30

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) 
tilläggsförslag.  
 
Beslut skickas till 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
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Roy Svensson
Länsjurist

010-224 54 29

Stenungsunds kommun
c/o Cecilia Vilén

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Anmälan om ändring av lokala ordningsföreskrifter i 
Stenungsunds kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver ändringen av 2 och 21 §§ i de lokala ordningsföreskrifterna 
för Stenungsunds kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslutade den 24 september 2020 att 
ändra § 2 och § 21 i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Paragraferna hade följande lydelser före beslutad ändring.   

”2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 
Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom 
kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom tillämpliga 
delar av dessa lokala ordningsföreskrifter, även kommunens föreskrifter om 
torghandel.”

”21 § Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan 
tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.”

Efter ändringen har paragraferna följande lydelser   

”2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap. 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.  

 För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller, förutom 
tillämpliga delar av dessa lokala ordningsföreskrifter, även kommunens föreskrifter 
om torghandel.” 
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”21 § Pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats utan tillstånd av 
polismyndigheten. Fyrverkerier får emellertid användas från kl. 22.00 till kl. 00.00 
på nyårsafton samt från 00.00 till kl. 01.00 på nyårsdagen under förutsättning att 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet 
för person eller egendom.  

För användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor utanför offentlig plats 
hänvisas till reglerna i 3 kap. 7 § ordningslagen.”

Kommunen anmälde beslutet fattat den 24 september 2020 till Länsstyrelsen den 
14 oktober 2020.  Den nya ordningsstadgan ska enligt beslutet gälla från och med 
den 1 december 2020.

Motivering till beslutet
Enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen (1993:1617) avses med offentlig 
plats
   1. allmänna vägar,
   2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
   3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, 
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
   4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik.

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor får inte 
användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen med hänsyn till 
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada 
på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Av 3 kap. 9 § ordningslagen jämförd med 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen följer att en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter 
för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa 
eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:210 s. 284) anges att behov av 
sådana möjligheter kan tänkas föreligga i fråga om särskilt känsliga platser, t.ex. 
vid sjukhus eller vårdhem eller på s.k. innetorg, där risken för att människors hälsa 
eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor är mera 
påtaglig. Av förarbetena framgår vidare att totalförbud bör komma ifråga endast i 
undantagsfall och då med ett mycket begränsat geografiskt tillämpningsområde, 
t.ex. just ett område kring ett sjukhus eller vårdhem e.d. 

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får sådana ordningsföreskrifter dock inte angå 
förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller 
som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. 
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
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En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska 
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning, 
varvid länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 
Länsstyrelsens beslut om upphävande ska fattas inom tre veckor från den dag 
kommunens beslut anmälts till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bedömning

De anmälda ordningsföreskrifterna anger att pyrotekniska varor inte får användas 
på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten, förutom två timmar på 
nyårsafton och en timma på nyårsdagen, under förutsättning att användningen med 
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter inte innebär 
risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i rättsfallet 2018 ref. 75 uttalat bl.a. 
följande. Lokala ordningsföreskrifter får inte vara för långtgående avseende 
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. Vidare 
måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas till sådana 
tidpunkter då en reglering är påkallad.  

HFD anför i avgörandet bl.a. att lokala ordningsföreskrifter inte får ges ett större 
geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet. HFD 
anför därvid att tillämpningsområdet måste begränsas till de områden där 
störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem. Exempelvis har ett 
förbud mot förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser 
i en kommun ansetts för långtgående (RÅ 1997 ref. 41).

Länsstyrelsen anser att det geografiska tillämpningsområdet, offentlig plats, ger en 
större räckvidd än vad som är påkallat. Den nu aktuella ordningsföreskriften 
innebär vidare att det föreligger en generell tillståndsplikt året om (förutom två 
timmar på nyårsafton och en timma på nyårsdagen) för användning pyrotekniska 
varor på offentlig plats. Länsstyrelsen bedömer att detta får anses vara en alltför 
långtgående tidsmässig begränsning. Förbudet träffar dessutom beteenden som kan 
anses allmänt accepterade och kommer att gälla inom områden där ett förbud inte 
är befogat.  

Länsstyrelsen anser mot bakgrund härav att den av kommunen beslutade ändringen 
av de lokala ordningsföreskrifterna ska upphävas då den lägger ett onödigt tvång på 
allmänheten och innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Anslag 
Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 st. förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 
ordningslagen, att detta beslut ska anslås på kommunens anslagstavla.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Anders Danielsson med länsjurist Roy 
Svensson som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har även t.f. 
funktionschef Therese Bragd Gustavsson medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka in din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få 
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer er överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 46900-2020.
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Maja-Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Redovisning av partistödet 2020 samt utbetalning av partistöd för 
2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att notera partiernas redovisning av hur partistödet har använts 
2020 och beslutar att betala ut partistöd för år 2022 enligt följande: 
 
Centerpartiet 75 684 kronor 
Liberalerna 92 820 kronor 
Kristdemokraterna 75 684 kronor 
Miljöpartiet 58 548 kronor 
Moderaterna 229 908 kronor 
Socialdemokraterna 264 180 kronor 
Stenungsundspartiet 75 684 kronor 
Sverigedemokraterna 127 092 kronor 
Vänsterpartiet 75 684 kronor 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag till kommunen som redovisar hur partierna har använt 
föregående års partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har 
inkommit med 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.  
 
Sverigedemokraternas partistöd för år 2022 minskas med ett mandatbelopp (17 136 kronor) 
med anledning av att partiets representation minskat med ett mandat i kommunfullmäktige 
(tom stol).  
 
Av kommunallagen framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av 
kommunfullmäktige varje år.  
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Beskrivning av ärendet 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).  

Kommunfullmäktige fastställde den 19 maj 2014 § 64 regler för partistöd i Stenungsunds 
kommun. Enligt dessa regler ska fördelningen av partistöd endast betalas ut för mandat där en 
vald ledamot är fastställd med stöd av 2 kap 10 §.  

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 2021 beräknas prisbasbeloppet till 47 600 kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser redovisning av partistöd och bedöms inte påverka barn. 
 
Juridisk bedömning 
Det framgår av kommunallagen att kommuner får ge stöd till partier för att stärka deras 
ställning i den lokala demokratin. Det framgår också att partierna årligen ska redovisa hur de 
har använt partistödet samt att kommunfullmäktige årligen ska besluta om utbetalning av 
partistöd.  
 
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, och 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).  
 
Sverigedemokraterna har en tom stol i kommunfullmäktige, efter att Glenn Ottosson begäran 
om entledigande godkändes av kommunfullmäktige den 10 juni 2021. Vid begäran om ny 
sammanräkning kunde länsstyrelsen inte utse en ny ledamot för Sverigedemokraterna i 
kommunfullmäktige. Vid ingången av år 2022 har en stol för Sverigedemokraterna varit tom i 
över sex månader. Bedömning är därför att Sverigedemokraternas partistöd för år 2022 ska 
minskas med summan av ett mandatbelopp (17 136 kronor).  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/278
2021-08-27

 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-27 
Underlag från Centerpartiet 2021-05-04 
Underlag från Liberalerna 2021-04-29 
Underlag från Kristdemokraterna 2021-06-16 
Underlag från Miljöpartiet 2021-06-22 
Underlag från Moderaterna 2021-05-25 
Underlag från Socialdemokraterna 2021-05-11 
Underlag från Sverigedemokraterna 2021-06-28 
Underlag från Stenungsundspartiet 2021-06-14 
Underlag från Vänsterpartiet 2021-04-07 
Bilaga, beräkning av partistöd 2021-08-27 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon  
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
Maria.holmberg@stenungsund.se 
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Beräknat 2021-08-27

Prisbasbelopp 2021 = 47 600

Partistöd

2022 basbelopp 2021 47,600                                        
S 14 24,276 239,904 264,180 45% av 47600 21,420                                        
M 12 24,276 205,632 229,908 ledamöter 51                                                
Kd 3 24,276 51,408 75,684 21420*51= 1,092,420                                  
L 4 24,276 68,544 92,820

V 3 24,276 51,408 75,684 20%
C 3 24,276 51,408 75,684 20 %= grundbelopp 218,484                                      9            24,276         (per parti)
Mp 2 24,276 34,272 58,548

SD 6 24,276 102,816 127,092 80%=mandatbelopp 873,936                                      51         17,136         (per mandat)
ST 3 24,276 51,408 75,684

Mandat: 51

SPI

51 218,484 856,800 1,075,284

SD:s partistöd har reducerats med ett mandatbelopp, 17 136 kronor, med anledning av en tom stol. 

Parti Mandat Grund- 

belopp

Belopp/ 

mandat
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 80 Dnr: KS 2021/539 
 
Uppdaterat reglemente för intern kontroll 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för intern kontroll.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvarar varje nämnd och styrelse för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Intern kontroll är en process som är en del av 
styrsystemet i kommunen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når 
sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att 
verksamheten efterlever lagar och regler.  

Reglementet för internkontroll har reviderats för att förtydliga kommunens arbete med intern 
kontroll. Vissa språkliga justeringar har också gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Reglemente för intern kontroll  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/539
2021-06-02

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Revidering av reglemente för intern kontroll 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för intern kontroll.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvarar varje nämnd och styrelse för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Intern kontroll är en process som är en del av 
styrsystemet i kommunen. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når 
sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att 
verksamheten efterlever lagar och regler.  

Reglementet för internkontroll har reviderats för att förtydliga kommunens arbete med intern 
kontroll. Vissa språkliga justeringar har också gjorts. 
 
Beskrivning av ärendet 
Reviderat reglemente 

Den 22 april 2013 reviderades kommunens reglemente för intern kontroll som antogs den 15 
november 2004. Förvaltningen har sett över reglementet och föreslår förtydligande 
korrigeringar samt vissa språkliga justeringar.  

Kommentarer till förändringar: 

1§ Syfte med intern kontroll 

Stycket har förkortats och förtydligats. Bland annat förtydligas att internkontrollarbetet 
fokuserar på strukturer, system och processer för att säkerställa att verksamhet bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Därtill har stycket förtydligats 
med att den interna kontrollen även ska bidra till att varumärket Stenungsunds kommun inte 
skadas av oönskade händelser samt att internkontroll ska ses som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen och är del av ledningssystemet. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/539
2021-06-02

§3 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren   
I reglementet framgår inte längre att utskotten måste bereda frågor som rör internkontroll. Ett 
ärende ska beredas i utskotten endast om det behövs. Behov av beredning avgörs i samband 
med att dagordningen till de politiska instanserna fastställs.  
 
§4 Kommundirektör 
Språklig justering från kommunchef till kommundirektör. Stycket har också förkortats.  
 
§5 Samtliga anställda   
Den enskilda paragrafen rörande verksamhetschefs ansvar har tagits bort och finns nu under 
paragraf ”samtliga anställda”.  Ett förtydligande har också gjorts att brister som upptäcks ska 
rapporteras omedelbart i syfte att minska bristens påverkan på den kommunala verksamheten.  
 
§6 Revisorer 
Nytt stycke som tydliggör revisorernas roll vad gäller intern kontroll.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Reglementet för intern kontroll och hela processen för intern kontroll har som grundläggande 
syfte att säkerställa att resurser används på ändamålsenligt sätt och till att bidra med ständiga 
förbättringar genom lärande. Det kan bidra till effektiviseringar och minimera förluster. Det 
kostar resurser i form av bland annat arbetstid inom förvaltningen. Därmed inte nödvändigtvis 
tillkommande kostnader då verksamheterna redan idag utför uppföljning och kontroll. 
Processen för intern kontroll avser att systematisera dokumentationen av uppföljning och 
kontroll som i stor utsträckning redan finns.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör en revidering av ett reglemente. Därmed berör det inte barn. 
 
Juridiska bedömningar 
De förslagna förändringarna är föreslagna utifrån överensstämmelse med kommunallag, 
gällande delegationsordning, ekonomiska styrprinciper, Värdegrund – medarbetar- och 
ledarskap, Riktlinjer för upphandling och inköp, attestreglemente, regler gällande muta och 
bestickning. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Reglemente för intern kontroll  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/539
2021-06-02

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Reglemente för intern kontroll 

Stenungsunds kommun 

 
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Typ av dokument 
Reglemente  

Beslutat av   
 

Beslutsdatum  Dnr  
0624/01, 0073/13  

Dokumentägare  
Kansli  

Giltighetstid 
Tillsvidare 

Framtaget av  
Utvecklingsledare 
Stödfunktioner  

Reviderad  
2013-04-22, § 79  
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Reglemente för intern kontroll 
  
1§ Syfte med intern kontroll 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att nämnder och styrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa 
att följande övergripande mål uppnås:  
 

 att verksamheter bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig 

och rättvisande 
 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm 
 att skydda organisationen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, 

misstankar och andra skador. 
 att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister 

 
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. Den interna kontrollen ska även bidra till att varumärket 
Stenungsunds kommun inte skadas av oönskade händelser. Den interna kontrollen ska ses 
som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och är del av ledningssystemet. 
 
Organisering och ansvar av intern kontroll 
 
2§ Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta 
kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas 
utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande 
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente 
 
Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande anvisningar, regler samt 
tillämpningsanvisningar till detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet.   
  
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet.   
  
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden.  
  
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen.   
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§3 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren   
Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom 
respektive nämnds ansvarsområde1.    
  
§4 Kommundirektör 
Kommundirektör ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom den gemensamma 
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.  
  
 
§5 Samtliga anställda   
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, anvisningar, rutiner med mera    
 
Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller brister i kontrollsystemet ska 
rapporteras till överordnad chef omedelbart.  Avsikten med den interna kontrollen är att 
eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet 
med den omedelbara rapporteringen är att man inom respektive verksamhet omgående ska 
kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som uppmärksammats. 
Alla brister som hittas i internkontrollarbetet ska dokumenteras. 
 
§6 Revisorer 
Revisorerna prövar om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig2 
Revisorernas kontrollerar att respektive nämnd har fungerande system för intern kontroll.

 
1 Kommunallag (2017:725) 6 kap. 6 § 
2 Kommunallag (2017:725) 12 kap. 1 § 
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Bilaga Dnr KS 2021/539
2021-09-02

 
Björn Wikman 
 
 
Revideringar av reglemente för intern kontroll 
 
 

Gammalt reglemente Nytt reglemente 
1§ Syfte 
 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna  
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill 
säga de ska med rimlig grad av  
säkerhet säkerställa att följande mål nås: 
 
• verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de 
mål som fastställts  
• verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt  
• förtroendevalda och personal ska skyddas från 
oberättigade misstankar 
• fattade beslut ska verkställas och följas upp  
• kommunens tillgångar ska tryggas och förluster 
minimeras  
• lagar, förordningar, föreskrifter och avtal och andra 
bestämmelser ska efterlevas  
• resurser används i enlighet med fattade beslut 
(måluppfyllelse) 
• fastställda styrdokument följs 
• kommunen har en rättvisande, tillförlitlig och 
ändamålsenlig redovisning 
• redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-
system är tillfredsställande 
• Ständigt förbättrad effektivitet i förvaltningen 

1§ Syfte 
 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att nämnder 
och styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande övergripande mål 
uppnås:  
 
• att verksamheter bedrivs ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt 
• att informationen och rapporteringen om 
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och 
rättvisande 
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm 
• att skydda organisationen och dess medarbetare från 
risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra 
skador. 
• att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister 
 
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. Den 
interna kontrollen ska även bidra till att varumärket 
Stenungsunds kommun inte skadas av oönskade 
händelser. Den interna kontrollen ska ses som en 
naturlig del av verksamhetsutvecklingen och är del av 
ledningssystemet. 
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2§ Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta 
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med 
intern kontroll (upprätta kontrollorganisation) inom 
koncernen samt att se till att det organiserade arbetet 
utvecklas utifrån koncernens behov av kontroll.  
 
Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande 
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar 
för/av/till detta reglemente.  
 
Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet.  
 
Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen.  
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern 
kontroll utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll och vid behov förbättra systemet.  
 
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna och 
överförmyndaren.  
 
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. 

3§ Kommunstyrelsens utskott  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta 
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med 
intern kontroll (upprätta kontrollorganisation) inom 
koncernen samt att se till att det organiserade arbetet 
utvecklas utifrån koncernens behov av kontroll.  
 
Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande 
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar till 
detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet.   
  
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern 
kontroll utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll och vid behov förbättra systemet.   
  
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna och 
överförmyndarnämnden.  
  
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.   

3§ Kommunstyrelsens utskott 
 
Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden 
gällande intern kontroll inom  
utskottets kompetensområde innan de beslutas av 
kommunstyrelsen.  
 
Utskotten ska löpande informera sig om den interna 
kontrollen i verksamheter inom sitt  
kompetensområde 
 
Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott 
bereder övergripande ärenden gällande  
intern kontroll. 

3§ Kommunstyrelsens utskott  
 
Borttaget 
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§4 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren 
 
Myndighetsnämnderna och överförmyndaren ansvarar 
för den interna kontrollen av  
myndighetsutövningen inom respektive nämnds 
ansvarsområde. 

§3 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren 
 
Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden 
ansvarar för den interna kontrollen inom respektive 
nämnds ansvarsområde.    

§5 Kommunchef 
 
Kommunchefen ansvarar för att en god intern kontroll 
upprätthålls inom den gemensamma  
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens 
anvisningar. Kommunchefen ska löpande  
rapportera till personal- och ekonomiutskottet och 
kommunstyrelsen om hur den interna  
kontrollen fungerar.  

§4 Kommundirektör 
 
Kommundirektör ansvarar för att en god intern kontroll 
upprätthålls inom den gemensamma förvaltningen i 
enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.  

§6 Verksamhetschef 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att leda arbetet med att 
åstadkomma och upprätthålla en god  
intern kontroll inom verksamhetsområdet samt för 
utformning av konkreta regler och  
anvisningar gällande den interna kontrollen inom 
verksamhetsområdet. Verksamhetschefen  
ansvarar för och initierar rapportering till kommunchef 
och kommunstyrelsens utskott.  

§7 Samtliga anställda  
 
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, 
anvisningar, rutiner m.m.  
Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller 
brister i kontrollsystemet ska  
rapporteras till överordnad chef.  

§5 Samtliga anställda   
 
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, 
anvisningar, rutiner med mera    
 
Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller 
brister i kontrollsystemet ska rapporteras till överordnad 
chef omedelbart.  Avsikten med den interna kontrollen 
är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter 
ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den 
omedelbara rapporteringen är att man inom respektive 
verksamhet omgående ska kunna vidta åtgärder för att 
komma tillrätta med de fel och brister som 
uppmärksammats. Alla brister som hittas i 
internkontrollarbetet ska dokumenteras. 

 §6 Revisorer 
 
Revisorerna prövar om den interna kontrollen som görs 
inom nämnderna är tillräcklig.  Revisorernas 
kontrollerar att respektive nämnd har fungerande 
system för intern kontroll. 
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1§ Syfte 
Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål nås: 
 

• verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts  
• verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt  
• förtroendevalda och personal ska skyddas från oberättigade misstankar 
• fattade beslut ska verkställas och följas upp  
• kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras  
• lagar, förordningar, föreskrifter och avtal och andra bestämmelser ska efterlevas  
• resurser används i enlighet med fattade beslut (måluppfyllelse) 
• fastställda styrdokument följs 
• kommunen har en rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig redovisning 
• redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande 
• Ständigt förbättrad effektivitet i förvaltningen 

 
 
2§ Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta 
kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas 
utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande 
anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet.  
 
Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.  
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet.  
 
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
myndighetsnämnderna och överförmyndaren. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.  
 
3§ Kommunstyrelsens utskott 
Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll inom 
utskottets kompetensområde innan de beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Utskotten ska löpande informera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom sitt 
kompetensområde 
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Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott bereder övergripande ärenden gällande 
intern kontroll.  
 
 
 
§4 Myndighetsnämnderna och överförmyndaren  
Myndighetsnämnderna och överförmyndaren ansvarar för den interna kontrollen av 
myndighetsutövningen inom respektive nämnds ansvarsområde.   
 
 
§5 Kommunchef  
Kommunchefen ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom den gemensamma 
förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Kommunchefen ska löpande 
rapportera till personal- och ekonomiutskottet och kommunstyrelsen om hur den interna 
kontrollen fungerar.  
 
§6 Verksamhetschef  
Verksamhetschefen ansvarar för att leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god 
intern kontroll inom verksamhetsområdet samt för utformning av konkreta regler och 
anvisningar gällande den interna kontrollen inom verksamhetsområdet. Verksamhetschefen 
ansvarar för och initierar rapportering till kommunchef och kommunstyrelsens utskott.  
 
 
§7 Samtliga anställda  
Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, anvisningar, rutiner m.m.   
 
Brister som upptäcks genom den interna kontrollen eller brister i kontrollsystemet ska 
rapporteras till överordnad chef.  
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Fastställande av jämförelsekommuner 2021–2030 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Härryda, Vallentuna och Ystad kommun till 
jämförelsekommuner under perioden 2021–2030. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Många kommuner i Sverige använder sig av fastställda kommuner för att över en längre tid 
göra jämförelser emot. Jämförelsekommuner kan användas för att mäta kommunal effektivitet 
och som fasta faktorer vid jämförelse i analyser, uppföljningar och utvärderingar. 
Stenungsunds kommun hade under perioden 2015 till 2020 Alingsås, Höganäs, Härryda, 
Kävlinge och Nynäshamn som jämförelsekommuner. 
 
Med utgångspunkt i kommuner med motsvarande förutsättningar och snarlika utfall och 
kostnader inom de stora välfärdsområdena föreslår förvaltningen att de tre storstadsregionala 
kommunerna Härryda, Vallentuna och Ystad ska vara jämförelsekommuner under perioden 
2021–2030.  
  
Beskrivning av ärendet 
Många kommuner i Sverige använder sig av jämförelsekommuner för att kunna göra 
jämförelser vad gäller exempelvis kommunal effektivitet. Genom jämförelser med andra 
kommuner kan exempelvis prestationsgap, det vill säga skillnader i kostnadsnivå och 
produktivitetsnivå, identifieras. Jämförelsekommuner används också som återkommande 
faktorer vid analyser, uppföljningar och utvärderingar, vilket kan underlätta för såväl 
förvaltning som politik att förstå förvaltningens utveckling gentemot andra. Fastställda 
jämförelsekommuner där det finns en kontinuerlig dialog mellan kommunerna kan också 
synliggöra nya arbetssätt eller nya organisationsformer för att stärka kommunens 
utvecklingsarbete och innovationskraft.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2014 (§ 377) att anta kommunerna Alingsås, 
Höganäs, Härryda, Kävlinge och Nynäshamn som jämförelsekommuner för Stenungsunds 
kommun under åren 2015–2020. Förvaltningen redovisar nedan en revidering av tidigare 
jämförelsekommuner som enligt förslag ska gälla under perioden 2021 till 2030. Syftet med 
nedan föreslagna kommuner är, förutom att kunna göra långsiktiga jämförelser, att det ska 
kunna genomföras besök och samarbeten för att lära av varandra. Perioden 2021 till 2030 
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föreslås utifrån att långsiktiga jämförelser generar en mer rättvis bild och för att det tar tid att 
bygga upp ett samarbete.  
 
Urvalsprocess 
För att jämförelser mellan kommuner ska bli relevanta och givande är det av betydelse att 
kommunerna är relativt lika och med snarlika förutsättningar. Förvaltningen har i sin 
urvalsprocesser använt dessa bakgrundsfaktorer som bedöms urskilja liknande förutsättningar 
då de är svåra att påverka:  

• Totalt antal invånare,  
• Mediannettoinkomst, kr/invånare över 20 år  
• Demografisk försörjningskvot1  
• Tätortsgrad2  
• Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning  
• Andel utrikes födda 18–64 år 
• Landareal 

 
I urvalet framkom elva kommuner som i genomsnitt har liknande förutsättningar som 
Stenungsunds kommun. Alla är, likt Stenungsund, en närliggande kommun till någon av 
Sveriges tre största städer. För göteborgsregionen var detta Ale och Härryda och för 
stockholmsregionen var det Håbo, Ekerö och Vallentuna. Motsvarande kommuner runt 
Malmö stad var Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Ystad, Vellinge och Höganäs. 
 
Förvaltningen bedömer att tre jämförelsekommuner är ett lämpligt antal att hantera, samtidigt 
som antalet ger ett bra underlag för analys. Tre kommuner gör det också hanterbart för att 
kunna inleda mer långsiktiga samarbeten där exempelvis studiebesök i respektive kommun 
kan ges tid. Urvalet landade då på Härryda, Vallentuna och Ystad kommun utifrån att de har 
störst likhet med Stenungsunds kommun även utifrån mätbar kvalitet och kostnad inom de 
stora välfärdsverksamheterna skola, äldreomsorg samt individ och familjeomsorg.  
 
Vid kommande uppföljningar, exempelvis bokslut, kan dessa tre kommuner kompletteras med 
ytterligare två kommuner utifrån de olika verksamheternas likheter och utmaningar.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Genom att nyttja jämförelsekommuner kan kommunen synliggöra förbättringsmöjligheter i 
den kommunala förvaltningen som exempelvis kan leda till bättre verksamhet för barn och 
unga i kommunen. 

 
1 Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 
år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år.  
2 Andel (%) av befolkningen som bor i tätort. Som tätort räknas hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 m. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-18 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 81 Dnr: KS 2021/542 
 
Uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och om möjligt effektivisera  
fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader och 
miljöpåverkan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader 
och miljöpåverkan.  

Stenungsunds kommun har en gemensam central fordonshantering med Kungälvs, Tjörns och 
Lilla Edets kommuner. Målen med den centrala fordonshanteringen är bland annat att 
effektivisera nyttjandet av kommunens fordonsflotta, reducera antalet fordon, reducera 
kostnaderna genom samordnade upphandlingar och inköp, säkerställa verksamhetens tillgång 
till välfungerande fordon samt öka antalet miljövänliga fordon. Målen uppnås genom att den 
centraliserade fordonshanteringen arbetar med samordnade upphandlingar och inköp, 
uppföljning av nyttjande av fordon och åtgärder kopplat till denna uppföljning samt central 
anskaffning, administration, underhåll och avyttring av fordon. Dessutom kartlägger den 
centrala fordonshanteringen att nyttjande av fordon och föreslår hur kommunens kan optimera 
sin fordonspark.  

Det finns en möjlighet att minska fordonsflottans miljöpåverkan. Det förutsätter dock en 
utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur. Utan en utbyggnad kan inte upphandling av 
miljöbilar ske, eftersom fordonen inte kan laddas inför användning.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2021 - utreda och om möjligt 
effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, 
kostnader och miljöpåverkan   

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader 
och miljöpåverkan.  

Stenungsunds kommun har en gemensam fordonshantering med Kungälvs, Tjörns och Lilla 
Edets kommuner. Målen med den gemensamma fordonshanteringen är bland annat att 
effektivisera nyttjandet av kommunens fordonsflotta, reducera antalet fordon, reducera 
kostnaderna, säkerställa verksamhetens tillgång till välfungerande fordon samt öka antalet 
miljövänliga fordon. Målen uppnås genom att den gemensamma fordonshanteringen arbetar 
med samordnade upphandlingar och inköp, uppföljning av nyttjande av fordon och åtgärder 
kopplat till denna uppföljning samt central anskaffning, administration och avyttring av 
fordon.  

Förvaltningens bedömning är att nuvarande organisation för fordonshantering säkerställer 
fortsatt effektivisering av kostnaderna för kommunens verksamhetsfordon, samt att det finns 
en möjlighet att utveckla fordonsflottan utifrån en miljömässig aspekt. Det förutsätter dock en 
utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur. Utan en utbyggnad kan inte upphandling av 
miljöbilar ske, eftersom fordonen inte kan laddas inför användning. Medel för investeringar i 
laddinfrastruktur finns avsatta i strategisk plan.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har genom strategisk plan 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader 
och miljöpåverkan.  
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Stenungsunds kommun har sedan 2014 en gemensam fordonshantering med Kungälvs, Tjörns 
och Lilla Edets kommuner. Innan kommunen inledde samarbetet hade respektive enhetschef 
själv hand om inköp, administration, underhåll och avyttring av fordon. Den decentraliserade 
hanteringen var ineffektiv, resulterade i negativa verksamhetskonsekvenser, innebar dåligt 
resursutnyttjande och ledde generellt till suboptimering. I Stenungsunds kommun sköts nu all 
fordonshantering centralt med verksamheternas bästa, ekonomi och miljöperspektivet i fokus. 

I korthet innebär den gemensamma fordonshanteringen att fyra kommuner delar på två 
årsanställda som ombesörjer de samarbetande kommunernas hela fordonsflotta. Syftet med 
samarbetet är att sänka kommunernas fordonsrelaterade kostnader samt att upprätthålla 
kvalitet och effektiv hantering genom en övergripande förvaltning. Målen med den 
gemensamma fordonshanteringen är att: 

1. Effektivisera nyttjandet av den befintliga fordonsflottan. 
2. Reducera kostnaderna genom samordnade upphandlingar och avrop. 
3. Reducera antalet fordon. 
4. Minimera fordonsrelaterad administration. 
5. Öka antalet miljövänliga fordon med mål att uppnå ett fossilt oberoende. 
6. Minska och förebygga skador på fordon och person. 
7. Säkerställa tillgången till välfungerande fordon. 

 
Den gemensamma fordonshanteringen omfattar följande funktioner avseende fordon och 
fordonsrelaterade tjänster/varor: 

 Initiera upphandlingar och avrop utifrån respektive kommuns behov. 
 Samordna upphandlingar och avrop. 
 Bistå med råd och expertkunskap samt upprätta förslag till förfrågningsunderlag. 
 Kartlägga och föreslå hur nyttjandet av fordonen kan optimeras. 
 Löpande utveckla samarbetet och föreslå åtgärder för att målen med detta avtal ska 

uppnås. 
 Utarbeta förslag till strategier, policys, rutiner och andra styrdokument. 
 Ombesörja förvaltningen av respektive kommuns fordonsflotta. I detta ingår bland 

annat att följa upp nyttjandet samt initiera behov av byte av fordon utifrån 
avtal/ålder/mätarställning. 

 

Den gemensamma fordonshanteringen förvaltar idag cirka 550 fordon, varav 146 för 
Stenungsunds kommun. Kostnaden för respektive kommun för den centrala organisationen 
motsvarar ungefär en halvtidstjänst. 

Under de senaste åren har kommunens fordonsflotta föryngrats och förbättrats vad gäller 
samtliga fordon, framför allt i volymverksamheternasåsom exempelvis vård och omsorg 
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vilken innehar cirka 75 procent av fordonsflottan. Majoriteten av alla fordon är tillverkade 
2018 eller senare.  

Kommunen har också en gemensam personbilspool kallad transportpoolen som är kopplad till 
Medborgarservice. Verksamheter som inte har ett behov av egna fordon kan boka personbilar 
ur transportpoolen och använda dessa i den mån de är i behov av dem. Beläggningsgraden för 
transportpoolen är god. I grafen nedan framgår beläggningsgraden under arbetstid mellan 
januari 2018 och juli 2021.  

 

Det praktiska arbetet kring fordonen såsom tvätt, däckbyte, transporter till verkstad för service 
och skador, handräckning vid incidenter om bilen inte starter etcetera utförs av 
arbetsmarknadsenheten (AME) med en arbetsledare och arbetsträningsplatser. Det finns ett 
etablerat och nära samarbete som sker mellan den centrala funktionen, medborgarservice och 
AME. 

Möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån verksamheternas behov, kostnader och 
miljöpåverkan 

Genom den centraliserade funktionen har kommunen en effektiv styrning och struktur för 
hantering av kommunens fordon. Verksamheternas behov säkerställs genom löpande dialog 
mellan den gemensamma fordonshanteringen och verksamheterna. Genom detta säkerställs att 
verksamheternas behov tillfredsställs. Exempelvis sker nya inköp med verksamhetens behov i 
fokus där den centrala funktionen säkerställer att de specifika behoven förverkligas genom 
upphandlingen. Den centrala funktionen har också en bred erfarenhet från sitt arbete med 
övriga kommuner och har en spetskompetens vad gäller fordonshantering och kravställande 
kopplat till detta. De kan också balansera verksamhetens behov mot såväl ekonomiska som 
miljömässiga aspekter för att uppnå en god ekonomisk och ekologisk hushållning. Genom att 
fordon köps in via den centrala funktionen säkerställs också att bilarna inte anpassas efter 
enskilda individers önskemål utan ska fungera väl för alla i en verksamhet. Genom 
skräddarsytt fleet-managementsystem1 kan också verksamheten själva få en överblick över sin 
egen fordonsflotta.  

 
1 Digitalt verktyg för att följa fordonsanvändningen 
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Den centraliserade funktionen innebär också att kommunen har en god överblick över 
kommunens fordonsflotta. Den centrala funktionen följer nyttjandegraden för varje bil 
individuellt och för fordonsflottan som helhet genom bland annat elektroniska körjournaler. I 
händelse av att en verksamhet har lågt nyttjande av sina fordon föreslår den centraliserade 
funktionen en avyttring eller alternativ hantering av verksamhetens fordon. Genom den 
centrala hanteringen finns också en hög fordonskompetens, en god kontroll och överblick av 
sådant som löpande kostnader för inköp, avyttring, skador, garantier, fakturahantering och 
försäkringar.   

Förvaltningens utgångspunkt är att det endast är verksamheter med särskilda skäl och behov 
som ska ha egna personbilar, övriga hänvisas till transportpoolen.  

Förvaltningen bedömer att den nuvarande organisationen ger goda förutsättningar för att 
ytterligare effektivisera och optimera användningen av kommunens fordon. Arbetet med att 
effektivisera fordonsflottan sker dock fortsatt och löpande i verksamheten. Utgångspunkten är 
låg kostnadsbild, verksamheternas behov och låg miljöpåverkan.  

Utifrån miljöpåverkan 

Genom den centrala fordonshanteringen har kommunen upphandlat bilar som uppfyllt 
kriterierna för miljöbilar. I och med den reviderade statliga miljöbilsdefinitionen från 1 juli 
2020 bedöms dock inte dessa vara miljöbilar längre. Den nya statliga miljöbilsdefinitionen 
innebär att endast de fordon som får bonus i bonus-malus-systemet är miljöbilar. Fordon som 
omfattas av klimatbonusen ska släppa ut mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer och 
därmed är numera endast elbilar, laddhybrider eller biogasbilar klassade som miljöbilar2. Med 
dagens definition har kommunen inga miljöbilar. Förklaringen till detta är att det saknas 
laddinfrastruktur i kommunen.  

Regeringen har med anledning av ett EU-direktiv3 förslagit ytterligare skärpningar genom 
lagkrav på offentliga upphandlingar för fordon redan från och med 1 januari 2022. Den nya 
lagstiftningen skulle innebära att 38,5 procent av alla kommunala fordon som upphandlas från 
och med 1 januari 2022 till den 31 december 20254 ska vara miljöfordon. 
Miljöbilsdefinitionen ändras dessutom till att vara bilar vars utsläpp ligger under 50 gram 
koldioxid per körkilometer. Efter 2026 måste 38,5% av alla upphandlade fordon släppa ut 0 
gram koldioxid per körkilometer. Detta innebär att Stenungsunds kommun står inför stora 
utmaningar precis som övriga samarbetskommuner och flertalet andra kommuner i Sverige.  

 
2 Om fordonet är taget i trafik före år 2020 utgår bonus om fordonet släpper ut som mest 60 gram koldioxid per 
kilometer. Om den är tagen i trafik mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021  utgår bonus upp till 70 
gram per kilometer. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena 
och energieffektiva vägtransportfordon. 
4 Ärendet är just nu ute på remiss med sista svar till Infrastrukturdepartementet den 28 juni 2021. 
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Den nya miljöbilsdefinitionen och den kommande skärpta lagstiftningen ställer högre krav på 
de lokala förutsättningarna i kommunen, framförallt laddinfrastruktur. Stenungsunds kommun 
har i dagsläget få motorvärmarstolpar till sina befintliga bilar, vilket beskriver att kommunen 
har en stor utmaning för att kunna klara av de hårdare kraven. Övergången till en fossilfri 
fordonsflotta måste påbörjas redan 2022 utifrån statens nya krav. Förvaltningen bedömer dock 
att nya personbilar till Stenungsunds kommun behöver köpas in först från 2023 på grund av 
att inga planerade utbyten av fordon behöver göras under 2022.   

I underlaget till anpassning av EU-direktivet till svensk lag, vad gäller de ökade kraven från 
och med 1 januari 2022, bedömer regeringen inte att den skärpta lagstiftningen innebär några 
merkostnader för kommunen. Anledningen är att det redan i dag finns elbilsmodeller där 
totalkostnaden är densamma som för en jämförbar bil med förbränningsmotor. På marknaden 
saknas dock alternativ vad gäller transportfordon som klarar de nya miljökraven. Den högre 
kravställningen kan komma att påverka marknaden så att fler alternativ lanseras på 
transportbilsmarknaden inom två till fyra år. Vad gäller just transportsbilsflottan blir detta 
extra viktigt då 32 av 48 transportbilar är för gamla enligt nuvarande fordonspolicy. 

Inte heller investeringar i laddinfrastruktur bedöms av regeringen leda till merkostnader 
eftersom investeringarna antas komma att behövas ändå för att möta den generella 
övergången till elbilar. Förvaltningen bedömer dock att detta kräver en stor insats av 
kommunen för att möjliggöra en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen. I dagsläget har inga 
av kommunens parkeringar för verksamhetsfordon laddstolpar vilket försvårar en övergång 
till en fossiloberoende fordonsflotta.  

I strategisk plan 2021 och 2022 finns 700 tkr avsatta per år för investeringar i 
laddinfrastruktur för kommunala verksamheter. Var och hur utbyggnad ska ske mer precist 
behöver utredas ytterligare för att säkerställa att investeringsmedlen används på ett sätt som 
främjar en omställning av kommunens fordonsflotta på ett ändamålsenligt och 
resultatorienterat sätt. Dessutom är det angeläget att närmare utreda förutsättningarna utifrån 
exempelvis el och effekt på olika platser. En stor del av kommunens verksamhetsfordon 
används för hemtjänstens behov. Flera av dessa fordon är parkerade på av kommunen hyrda 
parkeringsplatser där laddinfrastruktur saknas. Möjligheten till kommunalt driven utbyggnad 
av laddinfrastruktur på dessa parkeringsplatser är begränsad. Utbyggnad behöver istället ske 
på parkeringsplatser som kommunen äger. Utbyggnad på parkeringsplatsen där hemtjänsten i 
södra delen av kommunen utgår ifrån kan eventuellt vara aktuell, likväl som Tallåsens 
parkering och kommunhusets parkering.  

 

 

Sammanfattande bedömning 
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Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att nuvarande organisation för fordonshantering 
säkerställer fortsatt effektivisering av kostnaderna för kommunens verksamhetsfordon, samt 
att det finns en möjlighet att utveckla fordonsflottan utifrån en miljömässig aspekt. Detta är 
dock beroende av en utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur som ger förutsättningen att 
börja upphandla miljöbilar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att dagens fordonshantering sker på ett effektivt sätt som har positiva 
konsekvenser för kommunens kostnader för fordonshantering.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En modern och fungerande fordonspark säkerställer högre trafiksäkerhet för såväl förare men 
också för de barn som finns i kommunen. Därtill säkerställer en modern fordonspark med 
höga miljökrav en mindre påverkan på klimatet. Framtida klimatförändringar kommer 
framförallt påverka barn som få leva med de klimatförändringar som kommer att hända. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Hanna Freij 
Sektorchef Kommunikationschef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
Uppdatering av dokumentet tjänsteförteckning för Stenungsunds 
kommun  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dokumentet Undertecknande av värdehandlingar 
med tjänsteförteckning daterad 2021-08-26. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet ”undertecknande av värdehandlingar med tjänsteförteckning” beskriver vilka 
som är firmatecknare och vilka som får underteckna handlingar gällande exempelvis  
borgens-, låne- och köpehandlingar. Det nya förslaget till dokument har uppdaterats utifrån 
nya namn. 
 
Beskrivning av ärendet 
Dokumentet undertecknande av värdehandlingar med tjänsteförteckning reviderades i 
kommunstyrelsen den 26 oktober 2020 med nya namn. Dokumentet behöver revideras på nytt då 
med nya namn i bilagan tjänsteförteckning. Bilagan undertecknande av värdehandlingar är 
oförändrad sedan 6 maj 2020. Dokumentet beskriver vilka som är firmatecknare och vilka som 
tecknar kommunen när det gäller olika typer av handlingar som till exempel borgens-, låne- och 
köpehandlingar. 
 
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 2021-08-26 
Undertecknande av värdehandlingar daterad 2020-05-06  
Tjänsteförteckning daterad 2021-08-26 
 
 
 
 

405



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/769
2021-08-26

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se 
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STENUNGSUNDS 
     KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undertecknande av värdehandlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ av dokument 
 

Beslutat av 
Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum 
KS 2017-04-24 § 81 

Dnr  
777/16, 2019/27, 
2020/446 

Dokumentägare 
Sektor stödfunktioner/ 
Ekonomi 
 

Giltighetstid 
Tills vidare 

Framtagen av 
Ekonomichef 

Reviderad 
KS 2020-05-25 
KS 2020-10-26 
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2020-05-06 

STENUNGSUNDS 
     KOMMUN 
 
 
UNDERTECKNANDE AV VÄRDEHANDLINGAR 
2020-05-06 och tills vidare. 
 

Betalningsföreläggande 
 Ekonomichef och ekonom var för sig. 
 

Borgenshandlingar 
 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 

kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör. 
 

Firmatecknare 
 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 

kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör. 
 

Förrättningsombud 
Ombud för kommunen vid förrättning hos fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om 
enskilda vägar, med behörighet att ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen i 
övrigt som anges i 12 kap. 14§ rättegångsbalken.  
 
 Mark- och exploateringsingenjörer, verksamhetschef för Exploatering, sektorchef 

samhällsbyggnad, var för sig. 
 

Inteckningar 
Göra framställning till tingsrätten om att ta ut och döda inteckningar i fastighet som ägs av 
kommunen.  
 Mark- och exploateringsingenjörer, verksamhetschef för Exploatering, sektorchef 

samhällsbyggnad, ekonomichef, ekonom, två i förening. 
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Köpehandlingar 
Upprätta och underteckna köpehandlingar som rör köp och försäljning av fastigheter som ska 
godkännas av fullmäktige eller annan som är delegerad av fullmäktige.  
 
 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 

kontrasigneras av sektorchef samhällsbyggnad, ekonomichef eller kommundirektör. 
 

Upprätta och underteckna köpehandlingar som är delegerade till tjänstemän  
 
 Mark- och exploateringsingenjörer, verksamhetschef för Mark Exploatering eller 

sektorchef samhällsbyggnad kontrasigneras av ekonomichef eller ekonom. 
 

Lånehandlingar 
 Kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 

kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör. 
 

Paket 
Försändelser som avser utkvittering av paket etc. får undertecknas av: 
 
 Enhetschef Medborgarservice och kommunvägledare. 
 

Postanvisningar 
Värdeförsändelser och dylikt ska undertecknas av: 
 
 Sektorchef stödfunktioner, ekonomichef, ekonom.  
 

Servitut 
Ingå avtal om servitut och nyttjanderätt för ledningar, väg eller annan mindre anläggning.  
 
 Sektorchef samhällsbyggnad, verksamhetschef för Exploatering, mark- och 

exploateringsingenjörer, två i förening. 
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2021-08-26 

STENUNGSUNDS 
     KOMMUN 
 
 
TJÄNSTEFÖRTECKNING 
 
Titel Namn 
Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Linda-Maria Hermansson 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Maria Renfors 
Kommundirektör Kicki Nordberg 
Sektorchef stödfunktioner Marcus Starcke 
Ekonomichef Erica Bjärsved 
Ekonom Roland Persson 
-”- Therese Allansson 
-”- Maria Härström 
-”- Sandra Kristenson 
Sektorchef samhällsbyggnad Daniel Jerling 
Verksamhetschef Exploatering Veronica Götzinger 
Mark- och exploateringsingenjör Therese Brattfors 
    ”     - Lisa Bertilsson 
    ”     - Jessica Andersson 
    ”     - Johanna Augustsson 
    ”     - Pernilla Larsson 
    ”     - Camilla Hagström 
Enhetschef Medborgarservice Catrine Lindberg 
Kommunvägledare Linda Nielsen 
-”- David Hermelin 
-”- Lina Ristorp 
-”- Petra Svensson 
-”- Nina Byseke 
-”- Sahra Dahlin 
-”- Zandra Olausson 
-”- Sandra Andersson 
-”- Marie-Louise Lidholm Johnsson 
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Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsekonom 
 
 
Svar på återremiss - Begäran från Stenungsundshem AB att 
godkänna fusionsplanen mellan Stenungsundshem AB och 
Solgårdsterrassen AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fusionen och fusionsplanen mellan 
Stenungsundshem AB (556338-1325) och Solgårdsterrassen AB (556908–4717). 
Kommunfullmäktige ger kommunfullmäktiges ägarrepresentant fullmakt att underteckna 
fusionsplanen i egenskap av ägare till alla 37 525 aktier i moderbolaget Stenungsundshem 
AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2012 bildade Stenungsundshem AB dotterbolaget Solgårdsterrassen AB. Då 
förutsättningarna och syftet med bolaget ändrats har Stenungsundshem föreslaget att 
dotterbolaget fusioneras, det vill säga sammanslås, med moderbolaget.  

Stenungsundshem AB och Solgårdsterassen AB har upprättat en fusionsplan. Enligt planen 
ska Solgårdsterrassen AB:s samtliga tillgångar och skulder övertas av Stenungsundshem AB.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2021 (§ 230) att återremittera ärendet, med 
motiveringen att tjänsteskrivelsen behöver kompletteras med en juridisk bedömning. Ärendet 
behöver även kompletteras med en djupare redogörelse och bedömning avseende respektive 
bolags ekonomiska status under det senaste månaderna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsundshem AB bildade år 2012 dotterbolaget Solgårdsterassen AB med ändamålet att 
exploatera Solgårdsterassen. Av de handlingar som bilades vid beslut om att bilda 
dotterbolaget framgår att projektet Solgårdsterassen förväntades bli mycket kostsamt och att 
det därmed innebar ett stort ekonomiskt åtagande för Stenungsundshem som i sig skulle 
innebära en stor ekonomisk risk. I underlaget framgår vidare att kostnadsnivån vid byggnation 
av endast hyresrätter på Solgårdsterassen bedömdes vara väsentligt högre än vad marknaden 
kan betala. Därför övervägde Stenungsundshem blandade upplåtelseformer och samarbete 
med en eller flera samarbetspartners. Vid sidan av byggnadsrörelse och handel med 
fastigheter å ena sidan och förvaltningsverksamhet å andra sidan i samma bolag bedömdes det 
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finnas risk för en annan och sämre beskattningsprincip för fastighetsförvaltningen. 
Bedömningen var att detta skulle kunna drabba de befintliga fastigheterna. För att hantera 
problematiken bildades dotterbolaget Solgårdsterassen.   
 
Då förutsättningarna och syftet med bolaget har ändrats har Stenungsundshem AB genom sin 
styrelse begärt att kommunfullmäktige ska godkänna att dotterbolaget fusioneras med 
moderbolaget. Stenungsundshem AB är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med 
stöd av 23 kap. 28 § aktiebolagslagen ska Stenungsundshem AB genom fusion överta 
dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder utan att Solgårdsterassen AB går i likvidation. 
Solgårdsterassens upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande. 

 
Juridiska bedömningar 
I aktiebolagslagen (ABL) finns regler om fusion av aktiebolag. Fusion innebär att ett eller 
flera aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag. När fusionen 
är klar upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation. 

Det finns olika former av fusion, i detta fall rör det sig om en så kallad fusion genom 
absorption av ett helägt dotterbolag genom att moderbolaget Stenungsundshem AB tar över 
dotterbolaget Solgårdsterassen AB:s samtliga tillgångar och skulder. 

En förutsättning för fusionen är att bolagens styrelser beslutar om att dotterbolaget ska gå upp 
i moderbolaget och upprättar en s.k. fusionsplan för vart och ett av bolagen (23 kap. 28 § 
ABL). Fusionsplanen ska ange 

- företagsnamn, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha 
sitt säte, 

- den planerade tidpunkten för dotterbolagets upplösning, 
- vilka rättigheter i moderbolaget som ska tillkomma innehavare av teckningsoptioner, 

konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i dotterbolaget eller vilka 
åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna, 

- arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen ska lämnas till en 
styrelseledamot eller en verkställande direktör eller till en revisor som utför 
granskning enligt 29 §. 

Fusionsplanen ska även innehålla en redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt 
vid bedömningen av fusionens lämplighet för bolagen.  

Fusionsplanen ska (enligt 23 kap. 29 § ABL) granskas av en eller flera revisorer. Revisorn 
eller revisorerna ska därefter upprätta ett yttrande över granskningen. I yttrandet ska 
revisorerna särskilt ange om de vid sin granskning har funnit att fusionen medför någon fara 
för att borgenärerna i moderbolaget inte ska få sina fordringar betalda. 
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Kommunfullmäktige ska enligt bolagsordningen för Stenungsundshem AB och 
Solgårdsterassen AB ges möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. Beslutet om fusion bedöms utgöra ett sådant beslut som 
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till.  

Om kommunfullmäktige godkänner fusionen och fusionsplanen ska bolagen skriftligen 
underrätta sina kända borgenärer om att planen har blivit gällande. Stenungsundshem AB ska 
därefter i egenskap av moderbolag ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att verkställa 
fusionsplanen (23 kap. 33 § ABL). 

Om Boverket beslutar om tillstånd att verkställa fusionsplanen, inträder (enligt 23 kap. 34 § 
ABL) följande rättsverkningar: 

1. Dotterbolaget Solgårdsterassen AB:s tillgångar och skulder övergår till 
Stenungsundshem AB (moderbolaget). 

2. Solgårdsterassen AB (dotterbolaget) upplöses. 

Förvaltningen bedömer att de rättsliga förutsättningarna för fusionen av Solgårdsterassen AB 
är uppfyllda. Vidare har Stenungsundshem AB:s och Solgårdterrassen AB:s revisorer 
förklarat i sitt utlåtande efter deras granskning att det inte framkommit några omständigheter 
som givit dem anledning att erinra mot fusionsplanen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
I juli månad redovisade Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB en balansomslutning 
på 939,6 mnkr respektive 97,7 mnkr. Vid en fusion skulle Stenungsundshem AB överta 
samtliga Solgårdsterrassen AB:s tillgångar och skulder. I balansräkningen finns interna 
mellanhavanden mellan de två bolagen om 58,7 mnkr då Solgårdsterrassen AB lånar pengar 
av Stenungsundshem AB. En fusion skulle därmed innebära en balansomslutning på 978,5 
mnkr. 

Stenungsundshem AB redovisade i juli ett resultat före skatt på 63,8 mnkr och 
Solgårdsterrassen AB -0,03 tkr.  

Styrelsen i Stenungsundshem AB bedömer att en fusion medför minskade kostnader och en 
effektivare administration. Stenungsundshem AB kommer att stå för samtliga kostnader i 
samband med fusionen.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör en fusion bedöms ärendet inte ha några konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06 
Beslut kommunstyrelsen 2021-08-23 § 230 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 
Hemställan från Stenungsundshem att godkänna fusion av Solgårdsterrassen AB och 
Stenungsundshem AB 2021-08-02 
Protokoll styrelse samt fusionsplan 2021-07-12 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
ted.larnhem@stenungsundshem.se 
therese.allansson@stenungsund.se 

 

414

mailto:ted.larnhem@stenungsundshem.se


 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 230 Dnr: KS 2021/708 
 
Begäran från Stenungsundshem AB att godkänna fusionplan 
mellan Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med motiveringen att tjänsteskrivelsen 
behöver kompletteras med en juridisk bedömning. Ärendet behöver även kompletteras med en 
djupare redogörelse och bedömning avseende respektive bolags ekonomiska status under det 
senaste månaderna.  
 
Jäv 
Jan Rudén (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2012 bildade Stenungsundshem AB dotterbolaget Solgårdsterrassen AB. Då 
förutsättningarna och syftet med bolaget ändrats har Stenungsundshem föreslaget att 
dotterbolaget fusioneras, det vill säga sammanslås, med moderbolaget.  

Stenungsundshem AB och Solgårdsterassen AB har upprättat en fusionsplan. Enligt planen 
ska Solgårdsterrassen AB:s samtliga tillgångar och skulder övertas av Stenungsundshem AB.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 
Hemställan från Stenungsundshem att godkänna fusion av Solgårdsterrassen AB och 
Stenungsundshem AB 2021-08-02 
Protokoll styrelse samt fusionsplan 2021-07-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, med 
motiveringen att tjänsteskrivelsen behöver kompletteras med en juridisk bedömning. Ärendet 
behöver även kompletteras med en djupare redogörelse och bedömning avseende respektive 
bolags ekonomiska status under det senaste månaderna.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras, med motivering enligt ordförande.  

415



 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

 
Beslut skickas till 
ted.larnhem@stenungsundshem.se 
therese.allansson@stenungsund.se 

 

 
 

416

mailto:ted.larnhem@stenungsundshem.se


 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/708
2021-08-09

 
Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Begäran från Stenungsundshem AB att godkänna fusionsplanen 
mellan Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fusionen och fusionsplanen mellan 
Stenungsundshem AB (556338-1325) och Solgårdsterrassen AB (556908–4717). 
Kommunfullmäktige ger kommunfullmäktiges ägarrepresentant fullmakt att underteckna 
fusionsplanen i egenskap av ägare till alla 37 525 aktier i moderbolaget Stenungsundshem 
AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2012 bildade Stenungsundshem AB dotterbolaget Solgårdsterrassen AB. Då 
förutsättningarna och syftet med bolaget ändrats har Stenungsundshem föreslaget att 
dotterbolaget fusioneras, det vill säga sammanslås, med moderbolaget.  

Stenungsundshem AB och Solgårdsterassen AB har upprättat en fusionsplan. Enligt planen 
ska Solgårdsterrassen AB:s samtliga tillgångar och skulder övertas av Stenungsundshem AB.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsundshem AB bildade år 2012 dotterbolaget Solgårdsterassen AB med ändamålet att 
exploatera Solgårdsterassen. Av de handlingar som bilades vid beslut om att bilda 
dotterbolaget framgår att projektet Solgårdsterassen förväntades bli mycket kostsamt och att 
det därmed innebar ett stort ekonomiskt åtagande för Stenungsundshem som i sig skulle 
innebära en stor ekonomisk risk. I underlaget framgår vidare att kostnadsnivån vid byggnation 
av endast hyresrätter på Solgårdsterassen bedömdes vara väsentligt högre än vad marknaden 
kan betala. Därför övervägde Stenungsundshem blandade upplåtelseformer och samarbete 
med en eller flera samarbetspartners. Vid sidan av byggnadsrörelse och handel med 
fastigheter å ena sidan och förvaltningsverksamhet å andra sidan i samma bolag bedömdes det 
finnas risk för en annan och sämre beskattningsprincip för fastighetsförvaltningen. 
Bedömningen var att detta skulle kunna drabba de befintliga fastigheterna. För att hantera 
problematiken bildades dotterbolaget Solgårdsterassen.   
 
Då förutsättningarna och syftet med bolaget har ändrats har Stenungsundshem AB genom sin 
styrelse begärt att kommunfullmäktige ska godkänna att dotterbolaget fusioneras med 
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moderbolaget. Stenungsundshem AB är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med 
stöd av 23 kap. 28 § aktiebolagslagen ska Stenungsundshem AB genom fusion överta 
dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder utan att Solgårdsterassen AB går i likvidation. 
Solgårdsterassens upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Styrelsen i Stenungsundshem AB bedömer att en fusion medför minskade kostnader och en 
effektivare administration. Stenungsundshem AB kommer att stå för samtliga kostnader i 
samband med fusionen.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör en fusion bedöms ärendet inte ha några konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-09 
Hemställan från Stenungsundshem att godkänna fusion av Solgårdsterrassen AB och 
Stenungsundshem AB 2021-08-02 
Protokoll styrelse samt fusionsplan 2021-07-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
ted.larnhem@stenungsundshem.se 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Stenungsunds kommun 

Strandvägen 15 

444 82 Stenungsund 

 

 

Begäran om godkännande av fusionsplan mellan Stenungsundshem AB (556338–1325) och  
Solgårdsterrassen AB (556908–4717) 
 

 

Moderbolaget med dess dotterbolag begär Stenungsunds kommunfullmäktiges godkännande av 
fusionen samt bifogade fusionsplan mellan bolagen Stenungsundshem AB (556338–1325) och 
Solgårdsterrassen AB (556908–4717) samt att kommunfullmäktige utser ett ombud som får fullmakt 
att underteckna fusionsplanen i egenskap av ägare till alla 37 525 aktier i moderbolaget 
Stenungsundshem AB. 

 

 

Stenungsund 2021-08-02 

 

 

Ted Lärnhem 
Verkställande direktör 
Stenungsundshem AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil 1 fusionsplan
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Protokoll från styrelsemöte per capsulam i Stenungsundshem AB (556338—1325) och 
Solgårdsterrassen AB (556908-4717) 

Plats: per capsulam 

5 1 Godkännande av fusionsplan mellan moderbolag och dotterbolag Moderbolaget Stenungsundshem 
AB med organisationsnummer 556338—1325 bildade dotterbolaget Solgårdsterrassen AB med 
organisationsnummer 556908—4717 år 2012. Då förutsättningarna och syftet med bolaget ändrats är 
förslaget att dotterbolaget fusioneras med moderbolaget. 

Beslut att: 
- Fusionera moderbolaget med dotterbolaget 
- godkänna fusionsplan se bilaga 
- ge VD i moderbolaget i uppdrag att ansöka om 

Stenungsunds kommunfullmäktiges godkännande av fusion och fusionsplan. 
Kommunfullmäktiges ägarrepresentant ges fullmakt att skriva under 

fusionsplanen.  VD i moderbolaget ansöker om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos 
Bolagsverket 

Detta protokoll signeras digitalt. 
Underskrifter Sekreterare: Per S. Asker jr  

För moderbolaget: Ordförande: Jan Rudén 
o 

 Vice ordförande: Helena Nävergårdh 

 Ledamot: Gunnar Pettersson 

 Ledamot Lennart Svensson 
 Ledamot Bo Karlsson 

För dotterbolaget.
  Ordförande: Jan Rudén 
 Ledamot: Gunnar Pettersson 
 Ledamot Lennart Svensson 
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VISMA 
Dokumentet år 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. 

 

BanklD 
Serienummer: K39YG32FvZLRqTFEL27u/w Bo 

Lars Allan Karlsson 

2021-07-12 1 1 :22 

 

Bank") 
Serienummer: olF9WAzwMM liCMXYLSahQ 

JAN RUDÉN 

2021 -07-14 10.29 

 

BanklD 
Serienummer: BrsDOF+tSCQEUUOYEaoyyQ 

Liz Helena Nävergårdh 

2021-07-26 12:45 

Detta dokument ör signerat med Visma Addos tjänst för digital 
signering Certifikat i de a dokument säkra och validerade med hjälp 
av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet. 
Dokunnentet 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 l<an användas för godkännande i framtiden. 

 

Bank") 
Serienummer: s65ValYZOGz]3dgPQiH8Yg 

PER ASKER 

2021-07-1 2 12:05 

BanklD 
Serienummer: gjr5DdroPWP1 BePyxqpcWQ 

LENNART SVENSSON 

2021-07-14 13:47 

o 

 BanklD

  
Serienummer: HB6GWrrZiK1 +StMVbZY47w 

GUNNAR PETTERSSON 

2021-07-27 1 8:09 

Hur man verifierar att dokumentet är i original 
Detta dokument är skyddat med etc Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierac i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet ar oförändrat. 
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokurnentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https.•//vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemldValidation 
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FUSIONSPLAN VID ABSORPTION AV HELÄGT DOTTERBOLAG 

Stenungsundshem AB med organisationsnummer 556338—1325, moderbolag med säte i Västra 
Götalands Län i Stenungsunds kommun och Solgårdsterrassen AB med organisationsnummer 
556908—4717, dotterbolag med säte i Västra Götalands Län i Stenungsunds kommun har denna dag 
upprättat en fusionsplan enligt följande. 

Båda bolagen är privata aktiebolag. 

Moderbolaget är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med stöd av 23 kap. 28 5 
aktiebolagslagen skall moderbolaget genom fusion överta dotterbolagets samtliga tillgångar och 
skulder utan att dotterbolaget går i likvidation. 
Dotterbolagets upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande. 

Det förekommer inga innehavare av teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med 
särskilda rättigheter i dotterbolaget. 
Moderbolaget skali stå för alla kostnader i samband med fusionen. 
Arvode eller annan särskild förmån med anledning av fusionen har inte betalats till styrelsen eller den 
verkställande direktören. Arvode till revisorn med anledning av granskning och yttrande över 
fusionsplanen skall betalas enligt faktura. 

Styrelsen bedömer att fusion medför minskade kostnader och effektivare administration. Det finns 
inga ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för bedömningen av fusionens lämplighet. 

Stenungsund den .  
Stenungsundshem AB 

Jan Rudén 
Namnförtydligande 

Helena Nävergårdh 
Namnförtydligande 

 Gunnar Pettersson 
Underskrift Namnförtydligande Solgårdsterrassen AB 

Un erskrift
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Jan Rudén 
Namnförtydligande 

Gunnar Pettersson 
Namnförtydligande 

Lennart Svensson 
Namnförtydligande 

Ovanstående fusionsplan godkännes av aktieägare till samtliga aktier i Stenungsundshem 
AB. 

 
Underskrift Namnförtydligande 

För Stenungsunds kommun 
Organisationsnummer 212000—1298 
Genom fullmakt
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/574
2021-06-07

Richard Brown Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

20 januari (allmänpolitisk debatt), 3 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 8 juni (onsdag klockan 
17:00), 8 september, 6 oktober, 10 november och 15 december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför beslutet i sig inga konsekvenser 
för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet påverkar inte de globala målen i Agenda 2030. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Maja-liisa.odelius@stenungsund.se

426



 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 82 Dnr: KS 2021/568 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott för 
2022 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 

10 januari, 7 februari, 24 februari (bokslutsdag), 3 mars (torsdag kl.16.00 enbart beslut om 
ombudsinstruktioner), 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 24 
oktober, 28 november 

Allmänna utskottet tisdagar klockan 08.30 

18 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april (endast ekonomisk uppföljning), 3 maj, 31 maj, 30 
augusti, 27 september, 25 oktober, 6 december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet och allmänna utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-01

  
 
 
 
 
§ 65 Dnr: KS 2021/568 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och välfärdsutskottet 
för 2022 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 

10 januari, 7 februari, 24 februari (bokslutsdag), 3 mars (torsdag kl.16.00 enbart beslut om 
ombudsinstruktioner), 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 24 
oktober, 28 november 

Välfärdsutskottet onsdagar klockan 09.00 

19 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april (endast ekonomisk uppföljning), 4 maj, 1 juni, 31 
augusti, 28 september, 26 oktober, 7 december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet och allmänna utskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att välfärdsutskottets sammanträden börjar klockan 
09.00. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Linda-Maria 
Hermanssons (C) förslag och konstaterar att så sker. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-01

Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/568
2021-06-07

 
Sophie Nygren Till kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottet och välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess utskott för 
2022 till följande datum: 

Kommunstyrelsen måndagar klockan 09.00 

10 januari, 7 februari, 24 februari (bokslutsdag), 3 mars (torsdag kl.16.00 enbart beslut om 
ombudsinstruktioner), 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 24 
oktober, 28 november 

Allmänna utskottet tisdagar klockan 08.30 

18 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april (endast ekonomisk uppföljning), 3 maj, 31 maj, 30 
augusti, 27 september, 25 oktober, 6 december 

Välfärdsutskottet onsdagar klockan 08.30 

19 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april (endast ekonomisk uppföljning), 4 maj, 1 juni, 31 
augusti, 28 september, 26 oktober, 7 december 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och dess utskott, välfärdsutskottet och allmänna utskottet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför beslutet i sig inga konsekvenser 
för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/568
2021-06-07

 

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Ärendenummer: #8958 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2021-09-07 20:57 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Johan Christian Jönsson

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #8958 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2021-09-07 20:57

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Allmänna utskottet

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #8958 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2021-09-07 20:57 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2021-09-07 20:57Datum: 
Signerad checksumma:
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Ärendenummer: #9042 | Inskickat av: WOUTER FORTGENS (signerad) | Datum: 2021-09-09 12:51 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress
Wouter.fortgens@stenungsund.se

 Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
WOUTER FORTGENS

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #9042 | Inskickat av: WOUTER FORTGENS (signerad) | 2021-09-09 12:51

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Allmänna utskott som ersättare

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #9042 | Inskickat av: WOUTER FORTGENS (signerad) | Datum: 2021-09-09 12:51 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

WOUTER FORTGENSNamn: 
Person ID: 

2021-09-09 12:51Datum: 
Signerad checksumma: 
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2021-08-20 Dnr. 851-37285-2021-1 

Sida 

1(3) 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2022 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-

lända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade 

kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning.   

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om 

länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på upp-

drag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska 

anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när re-

geringen beslutat om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.  

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag 

kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1301 anvisningsbara 

platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett för-

slag till kommuntal för 2022 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma 

att revideras beroende på regeringens beslut om länstal. 

Fram till 29 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, 

genom att mejla till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara för-

ankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.  

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef Enheten för integrationsfrågor 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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2021-08-20 Dnr. 851-37285-2021-1 

Sida 

2(3) 

Bilaga 1: Förslag till kommuntal för 2022 i Västra Götalands län 

Kommun 
Förslag till kom-

muntal 

Ale 36 

Alingsås 53 

Bengtsfors 0 

Bollebygd 14 

Borås 56 

Dals-Ed 5 

Essunga 5 

Falköping 6 

Färgelanda 6 

Grästorp 6 

Gullspång 1 

Göteborg 301 

Götene 17 

Herrljunga 7 

Hjo 12 

Härryda 58 

Karlsborg 4 

Kungälv 69 

Lerum 59 

Lidköping 38 

Lilla Edet 11 

Lysekil 11 

Mariestad 25 

Mark 34 

Mellerud 1 

Munkedal 8 

Mölndal 77 

Orust 24 

Partille 28 

Skara 12 

Skövde 40 

Sotenäs 11 

Stenungsund 39 

Strömstad 9 

Svenljunga 8 

Tanum 15 
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2021-08-20 Dnr. 851-37285-2021-1 

Sida 

3(3) 

Tibro 4 

Tidaholm 7 

Tjörn 25 

Tranemo 8 

Trollhättan 25 

Töreboda 4 

Uddevalla 31 

Ulricehamn 19 

Vara 22 

Vårgårda 12 

Vänersborg 10 

Åmål 5 

Öckerö 23 

Förslaget till kommuntal för 2022 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell 

för länstalen.  

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för 

nyanlända personer år 2022, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2021.   

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande-

statistiska underlag: 

• Befolkningsstorlek per 2020-12-31

• Arbetsmarknad årsstatistik 2018 – 2021

• Asylmottagande perioden 2020-04-01 – 2021-03-31

• Självbosättningen (skattad) perioden 2018-04-01 – 2021-03-31

I modellen fördelar variabeln arbetsmarknad 80% av mottagandet och asylmotta-

gande fördelar 20%. Modellen drar därefter bort 75% av den skattade självbosätt-

ningen från kommunernas mottagande. Samtliga variabler är också viktade mot 

kommunernas befolkningsstorlek.1 

1 För med information om fördelningsmodellen, se dokumentet 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 

439



 

 

  

 Generaldirektören    

Migrationsverket 
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 

Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se 
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 2021-08-10  
Diarienummer 

1.1.1.2-2021-12542 

 Regeringen 

Arbetsmarknadsdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 
2022 
Härmed redovisas regeringens uppdrag (Migrationsverkets regleringsbrev 

2021) till Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas 

av anvisningar till kommuner under 2022 och dess fördelning på länsnivå. 

 

Län Andel av 

riket 

Antal 

Stockholms län 23,9 % 1 795 

Uppsala län 3,7 % 276 

Södermanlands län 1,8 % 136 

Östergötlands län 4,5 % 341 

Jönköpings län 3,4 % 255 

Kronobergs län 1,1 % 86 

Kalmar län 2,5 % 187 

Gotlands län 0,8 % 63 

Blekinge län 1,2 % 90 

Skåne län 12,3 % 921 

Hallands län 4,4 % 330 

Västra Götalands län 17,3 % 1 301 

Värmlands län 3,3 % 246 

Örebro län 2,7 % 202 

Västmanlands län 1,7 % 131 

Dalarnas län 3,2 % 239 

Gävleborgs län 1,9 % 144 

Västernorrlands län 1,5 % 109 

Jämtlands län 1,6 % 119 

Västerbottens län 3,5 % 261 

Norrbottens län 3,6 % 268 

Totalt  100 %*        7 500 

 

* 99,9 procent om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler 

blir totalen 100,0 procent. 
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   2 (2) 

 

 

Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2021 och har tagits 

fram efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner. 

En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har 

tillämpats återfinns i bilaga. 

 

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

 

 

 
Bilaga 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 
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Migrationsverket 
Planeringsavdelningen, Enheten för statistik och analys 

Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4858744 

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 
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Sofia Papanikolaou 

010-485 79 36 

 

2021-08-10 

  

Dnr: 1.1.1.2-2021-12542 

 

 
 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2022 
 

Inledning 
 

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2021 ett 

uppdrag1 att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner under 2022. Förslaget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 13 augusti 2021 och avse de nyanlända 

som enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar.  

 

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade 

länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 

mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asyl-

mottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som 

beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen2. Modellen revideras 

i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). 

 

Genom samråd har följande förändringar genomförts i 

fördelningsmodellen för länstalen 2022: 

 

 Uppdaterad statistik 

Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och 

självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används 

vid beräkningarna: 

- Befolkningsstorlek per 2020-12-31 

- Arbetsmarknad årsstatistik åren 2018-2021  

- Asylmottagande perioden 2020-04-01--2021-03-31 

- Självbosättningen (skattad) perioden 2018-04-01--2021-

03-31 

 

                                                 
1 Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022 
2 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i 

ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn 
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Fördelningsmodell 
 

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell 

som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar 

hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till 

Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data 

och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att 

utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska genomföras 

efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). 

 

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. 

Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas 

värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. 

Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för 

anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i 

förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning3, besluta om 

kommuntal inom respektive län. 

 

 

Fördelningsmodellens uppbyggnad 

 

Modellen använder initialt två värden som baseras på 

Migrationsverkets senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det 

den prognos som lämnades den 30 juli 2021: 

 

 Det totala kommunmottagandet 2022 

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 12 700 

personer är i behov av kommunbosättning under år 2022. 

Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd 

med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden 

och vidarebosatta (kvotflyktingar).  

 Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända  

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2022 

beräknas uppgå till 7 500 personer. Behovet beräknas fram 

genom en simuleringsmodell över asylprocessen. Via den 

erhålls en samlad bedömning som tar hänsyn till antalet 

inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya beviljade UT 

samt antaganden om hur stor andel som, antingen innan eller 

efter att beslut om anvisning fattats, avbryter bosättnings-

processen och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar 

(kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in. 

 

                                                 
3 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med 

hjälp av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas 

befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som 

regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. 

De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken 

Variabelbeskrivning, ges följande vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar 

där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög 

tilldelning.  

 Asylmottagande  

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i 

mottagningssystemet) där ett län med lågt asylmottagande i 

förhållande till länets befolkning ger en relativt hög 

tilldelning. 

 

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar 

fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i 

kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning. 

 

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning 

av Migrationsverket uppgår till 5 200 personer under 2022 (Totala 

kommunmottagandet [12 700] – Beräknat behov av anvisad bosättning 

[7 500] = Antalet självbosatta [5 200]).  Den beräknade fördelningen 

som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare 

självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent 

av det skattade antalet självbosatta per kommun, utifrån hur denna 

grupp fördelade sig per kommun under perioden 2018-04-01--2021-03-

31. 

 

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till  

befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade 

behovet av anvisad bosättning (7 500). Summan av de viktade 

kommunvärdena per län utgör det förslag till länstal som 

Migrationsverket lämnar till regeringen.    

 

 

Variabelbeskrivning 
 

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag 

till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår 

delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), 

arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  

Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2019 medan 
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arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2020. Delvariabeln omsättning 

baseras på ett genomsnitt för åren 2018 till 2020.  

 

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet 

yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 

utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av 

kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över 

kommungräns under år 20194. Ju fler yrken som finns i det lokala 

arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden 

och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 

Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per 

kommun.   

 

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 

omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens 

definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en 

vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre 

senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- 

och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från 

inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående 

inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet 

nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  

 

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen 

öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett 

medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln 

har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger 

en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd 

relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom 

att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet 

gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.  

 

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) 

avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. 

Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2021 över befolkning i åldern 

18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera 

antalet i arbetsför ålder år 2033 med antalet år 2020. För att kommuner 

ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell 

befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs 

det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den 

genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. 

Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån 

värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna 

delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner blir 

effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för 

                                                 
4 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 

gäller pendlingen år 2019. 
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delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och 

arbetslöshet. 

 

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och 

lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen 

av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. 

Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 

december 2020 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör 

tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad. 

 

Asylmottagande (20 procent): 

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från 

Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet 

under perioden 2020-04-01--2021-03-31. 

 

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-

variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets 

mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt 

antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan 

fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så 

hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 

procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett 

lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det 

beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå 

viktas sedan mot befolkningsmängden. 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

 

 Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2022 
 

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar 

för mottagande av ensamkommande barn för 2022.  

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-

verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där-

efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördel-

ningar av andelstalen.  

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmo-

dellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.   

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte 

meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördel-

ningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 8 november. Begäran om 

omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas 

till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Vid frågor kontakta: 

Love Lundin 

love.lundin@lansstyrelsen.se  

010-22 44 799 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef, Enheten för integrationsfrågor  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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Bilaga 1, Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn 2022 

Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn.  
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för 

mottagande av ensamkommande barn 2022

  

Kommun Förslag  

Ale 2,96 

Alingsås 4,1 

Bengtsfors 1,59 

Bollebygd 1,21 

Borås 9,61 

Dals-Ed 1 

Essunga 1 

Falköping 3,05 

Färgelanda 1,09 

Grästorp 1 

Gullspång 1 

Göteborg 49,85 

Götene 1,43 

Herrljunga 1,45 

Hjo 1,74 

Härryda 4,39 

Karlsborg 1 

Kungälv 4,5 

Lerum 4,06 

Lidköping 3,68 

Lilla Edet 1,15 

Lysekil 1,45 

Mariestad 2,26 

Mark 3,24 

Mellerud 1 

Munkedal 1 

Mölndal 6,36 

Orust 1,95 
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Partille 3,56 

Skara 1,78 

Skövde 4,87 

Sotenäs 1 

Stenungsund 2,9 

Strömstad 1,26 

Svenljunga 1 

Tanum 1,59 

Tibro 1,09 

Tidaholm 1,21 

Tjörn 1,92 

Tranemo 1 

Trollhättan 5,43 

Töreboda 1 

Uddevalla 5,03 

Ulricehamn 3,5 

Vara 1,99 

Vårgårda 1,15 

Vänersborg 3,19 

Åmål 1,88 

Öckerö 1,25 
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Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn 
– övergripande och fördjupande beskrivning 
 

Bakgrund 
Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringen 

sommaren 2018 tillförde ett uppdrag till Migrationsverket regleringsbrev att 

justera modellen på ett sätt som ska underlätta för kommuner att omfördela 

sina andelar inom länet. Den justerade modellen ska ses som en påbyggnad 

på den gamla modellen. Nu kommer kommuner kunna välja att omfördela 

hela sin andel (eller del av andel) till en annan mottagande kommun, utan 

hänsyn till en lägsta andelsnivå, om så önskas.  

 

Den justerade modellen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed kommer 

de eventuella omfördelningar som diskuteras regionalt – med kommuner 

och länsstyrelser - under hösten 2018 att tillämpas inom ramen för den nya 

justerade anvisningsmodellen.   

 

Dokumentets upplägg 
Dokumentet inleds med ett antal punktsatser som sammanfattar kärnan i den 

justerade modellen. Därefter följer ett avsnitt med beskrivande text av 

övergripande karaktär. I det sista avsnittet återfinns fördjupande förklaringar 

och exempel. 

 

Sammanfattande punktsatser 
Den justerade modellen syftar till att… 

• förbättra möjligheterna för regional samverkan genom att underlätta 

omfördelning av andelar mellan kommuner inom ett län. 

 

Den justerade modellen innebär möjlighet för… 

• en kommun att omfördela delar av, eller hela, sin andel till en (1) 

annan mottagande kommun 

• flera kommuner inom länet att göra samma sak, även till en och 

samma mottagande kommun. 

 

Begränsningar/villkor i den justerade modellen består av att… 

• en specifik kommun måste pekas ut som mottagare av en annan 

kommuns andel 

• en kommun som omfördelar delar av, eller hela, sin andel bara kan 

göra det till en (1) mottagande kommun 

• omfördelning bara kan ske en gång om året och den omfördelade 

andelen gäller sedan under hela nästkommande kalenderår 

• en kommun som tagit emot andel inte samtidigt kan ge bort andel 

• den andel som blivit, eller som kvarstår, efter det att omfördelning 

skett ligger till grund för den rörliga schablonersättningen enligt 

förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § 

tredje stycket  

o Rätten till den fasta ersättningen om 500.000 kr påverkas 

inte. 
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Utfallet av en omfördelning kan beskrivas som att… 

• en kommun som mottagit extra andel kan komma att få anvisningar 

både av egen kraft (utifrån kommunens egen ordinarie andel) och 

utifrån den mottagna extra andelen 

• storleken på utfallet i antal anvisningar är beroende av både den egna 

kommunens måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för den kommun 

som man tagit emot andel från 

• en kommun som tagit emot en annan kommuns hela andel kommer 

att få anvisningar på grund av den mottagna andelen enbart om den 

kommun som givit andelen skulle ha fått anvisning om den 

kommunen behållit andelen 

• en kommun som mottagit del av en andel från en annan kommun 

kommer att få anvisningar med anledning av omfördelningen enbart 

om givande kommun inte ska få anvisningen i förhållande till den 

andel kommunen behöll 

• en kommun som mottagit andel från en annan kommun med väldigt 

hög måluppfyllelse alltså inte per automatik kan räkna med att man 

får extra anvisningar (självfallet beroende på hur många ensam-

kommande barn som söker asyl under det aktuella året) 

• det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort om 

omfördelning skett inom länet som om omfördelning inte ägt rum 

• en omfördelning som ägt rum inom ett län inte påverkar utfallet av 

antal anvisningar i ett annat län 

• kommuner som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte 

själva är del i omfördelningen, inte påverkas avseende utfallet av 

antal anvisningar 

• konsekvenserna av en omfördelning helt stannar inom länet och 

mellan de kommuner som ingår i omfördelningen 

• en kommun som tagit emot andel av en annan kommun och då 

omfördelningsåret är över, kommer att ha den måluppfyllelse man 

nått med enbart de anvisningar som grund som kommunen fått av 

egen kraft. Det kommer alltså inte uppstå en anvisningsskuld eller 

anvisningsöverskott på grund av att kommunen året innan varit del i 

en omfördelning 

• en kommun som omfördelat hela sin andel eller del av sin andel till 

en annan kommun, kommer då omfördelningsåret är över, att ha en 

måluppfyllelse som är opåverkad av att kommunen under före-

gående år ingått i en omfördelning i förhållande till om kommunen 

själv tagit emot sin andel. Det vill säga, måluppfyllelsen har på-

verkats så som om kommunen som omfördelade andelen själv hade 

tagit emot anvisningarna som omfördelades. 
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Beskrivning av den justerade modellen 
Då utjämnande anvisning av ett ensamkommande barn ska ske kommer IT-

stödet att identifiera den kommun i landet som för ögonblicket har lägst 

måluppfyllelse. Om det är en kommun som inte genomfört en omfördelning 

av sin andel så anvisas den kommunen, helt i enlighet med de principer som 

gäller i den grundläggande modellen. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse ingår i 

en omfördelning genom att man tagit emot andelar så kommer anvisningen 

ske till den kommunen och kommunens måluppfyllelse kommer att justeras 

uppåt. En sådan anvisning sker alltså i förhållande till kommunens egen 

ordinarie andel och måluppfyllelse. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse 

däremot har omfördelat hela sin andel till en annan kommun i länet så 

kommer anvisningen istället riktas till den kommun i länet som varit 

mottagare av den omfördelade andelen. Måluppfyllelsen för den givande 

kommunen räknas då upp i rätt omfattning genom att en s.k. skugg-

anvisning1 bokförs den kommunen. För den mottagande kommunen 

redovisas denna anvisning som en s.k. omfördelad anvisning2 som inte ger 

tillskott till den kommunens måluppfyllelse. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse har 

omfördelat del av sin andel till en annan kommun i länet så kommer 

kommunen som omfördelat del av sin andel att få anvisningen om dess 

måluppfyllnad baserat på den kvarvarande andelen, exkluderat skugg-

anvisningar, är mindre än 100 %. Annars anvisas kommunen som mottagit 

den omfördelade andelen.  

 

 
 

 
1 Begreppet skugganvisning betecknar en administrativ anvisning i syfte att räkna ut 

kommunens ordinarie måluppfyllelse  
2 Begreppet omfördelad anvisning innebär en registrering av en faktiskt genomförd 

anvisning, men som inte ska tillgodoräknas kommunens måluppfyllelse 

Lägst M 

Har ao 

J

J

ao = 

Ne

    Mo >= 
Anvisa till 
kommunen 

Ne

Ne
j

Anvisa till 
omfördelningskommun 

J
a

J
a

 
ao = Omfördelad andel 
M = Måluppfyllelse 
Mo = Omfördelad måluppfyllelse 
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En kommun som har en måluppfyllelse över 100% kan av egen kraft aldrig 

få en utjämnande anvisning så länge måluppfyllelsen förblir över 100%. För 

varje anvisning som sker till någon annan kommun i landet så sjunker dock 

måluppfyllelsen för alla andra kommuner. Först då en kommun har under 

100% måluppfyllelse så kan kommunen bli aktuell för en utjämnande 

anvisning förutsatt att den har den lägsta måluppfyllelsen bland alla 

kommuner. Detta gäller alltså även en kommun som omfördelat sin andel 

till en annan kommun. 

 

Om en kommun tar emot en andel från en annan kommun som har en 

måluppfyllelse över 100% så kan den mottagande kommunen alltså inte få 

några anvisningar som är kopplade till omfördelningen förrän den första 

kommunens måluppfyllelse sjunkit så långt att den blivit den lägsta i landet. 

Den exakta principen för hur utjämnande anvisningar sker idag överförs 

alltså oförändrat till den justerade modellen när det är fråga om omfördelade 

andelar. 

Exempel 1 

Kommun A har en andel om 5 promille och en måluppfyllelse om 80% 

Kommun B har en andel om 2 promille och en måluppfyllelse om 200% 

 

Kommun B omfördelar sin andel (2 promille) till kommun A. Eftersom 

det, om omfördelning inte skett, skulle ha dröjt länge innan kommun B 

fått en anvisning så kommer det på samma sätt att dröja länge innan 

kommun A får en anvisning som har sin grund i att kommunen tagit emot 

2 extra promille från kommun B. Däremot kan kommun A, på grund av 

sin egen låga måluppfyllelse, räkna med att få anvisningar av egen kraft. 

 

Om man antar att orsaken till att en kommun tar emot extra andelar är att 

kommunen också vill ha fler anvisningar så kan ovanstående effekt tyckas 

vara ologisk. Men effekten är både logisk och önskvärd. Om utfallet ovan 

istället blivit att kommun A fått anvisningar utifrån sin egen måluppfyllelse 

men i relation till andelen 7 promille så hade det i praktiken inneburit att fler 

anvisningar gått till kommungruppen A+B än vad fallet varit om omfördel-

ning inte skett. Därigenom hade även fler anvisningar gått till det län där 

kommun A och B ligger än om kommunerna inte omfördelat och slutligen 

skulle därmed färre anvisningar ha gått till andra kommuner och län än vad 

annars varit fallet. Med denna logik stannar effekten av omfördelning inom 

länet och mellan inblandade kommuner.  

 

Ovan beskriven effekt av ingående måluppfyllelse måste alltså beaktas i de 

samtal som förs kring regionala omfördelningar. Tar en kommun emot andel 

från kommun med låg måluppfyllelse så kommer mottagande kommun få 

ett högre utfall av anvisningar, kopplade till omfördelningen, än en kommun 

som tagit emot andel från kommun med hög måluppfyllelse. 

Exempel 2 

Kommun A har en andel om 4 promille och en måluppfyllelse om 250% 

Kommun B har en andel om 3 promille och en måluppfyllelse om 80% 

Kommun B omfördelar sin andel (3 promille) till kommun A. Om kommun 

B behållit sin andel hade de strax varit föremål för en första anvisning. 

IT-stödet kommer att identifiera kommun B som mottagare av nästa 

anvisning och då kommunen omfördelat sin andel till kommun A så 

kommer anvisningen istället att omfördelas till kommun A. Eftersom 

kommun A har en hög måluppfyllelse kommer det dock att dröja länge 

innan kommun A får en anvisning av egen kraft. 
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Den rörliga schablonersättning som kommunen enligt förordning 

(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket med 

automatik får utbetalad är uträknad utifrån kommunens andel. En kommun 

som tagit emot andel/ar kommer att få en högre sådan ersättning och en 

kommun som lämnat bort del av eller hela sin andel kommer att få en lägre 

ersättning, eller ingen alls. Den fasta ersättningen om 500.000 kronor 

påverkas inte av att en eventuell omfördelning gjorts. 

 
Anknytningsanvisningar 

I första hand genomförs utjämnande anvisningar. Om barnet av någon 

anledning har anknytning till en viss kommun kan det dock, utifrån barnets 

bästa, bli aktuellt att genomföra en s.k. anknytningsanvisning. Sådan 

anvisning sker utan hänsyn till kommunens måluppfyllelse och oavsett om 

kommunen omfördelat delar av, eller hela, sin andel. En anknytnings-

anvisning ger dock tillskott till kommunens måluppfyllelse. 

 

Uträkning av måluppfyllelse 

I samband med att den nya justerade anvisningsmodellen träder i kraft så 

införs det också en viss förändring i sättet som måluppfyllelsen räknas ut. 

Det justerade uträkningssättet tar sitt avstamp i att andelstalen kommer att 

periodiseras. Detta får till följd att om en kommuns andel ändras (vid års-

skifte) så kommer inte kommunens måluppfyllelse att ändras, vilket varit 

fallet då det gamla sättet att räkna använts. Närmare beskrivning av sättet att 

räkna återfinns i bilagan. 

 

 
Fördjupning genom exempel och diagram 

Förändringar avseende beräkning av måluppfyllelse 

Sättet måluppfyllelse hittills räknats ut på är genom att räkna fram alla 

anvisningar som gjorts till kommunen sedan den 1 januari 2016. Därefter 

beräknas det hur många anvisningar som skulle ha gått till kommunen om 

den hade haft exakt 100% måluppfyllelse. Detta görs genom att ta alla 

anvisningar som gjorts till alla kommuner från och med 1 januari 2016 och 

sedan multiplicera med kommunens andel. 

 

Anta att en kommun har tagit emot 53 anvisningar och att det totalt har 

gjorts 5077 anvisningar till alla kommuner. Andelstalet för kommunen är 

11,45 ‰. Antalet anvisningar kommunen borde ha fått blir då 5077*0,01145 

=58,13. Med hjälp av dessa tal räknas sedan måluppfyllelsen ut: 

         53           53 

------------------ = --------- = 91,17% 

5077*0,01145      58,13 

  

Detta sätt att räkna på innebär alltså en omedelbar koppling mellan 

måluppfyllelsen, kommunens andel och antal gjorda anvisningar. Det har 

inneburit att då vissa kommuner fått en förändrad andel vid ett årsskifte så 

har måluppfyllelsen också förändrats – ibland t.o.m. i avsevärd grad. 
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Den förändring som nu införs görs i hur man beräknar antalet anvisningar 

en kommun borde ha fått. Det införs nu perioder då andelstal gäller. Till 

exempel kommer vi använda dagens andelstal för perioden 1 januari 2016 

till och med 31 december 2018. De nya andelstalen kommer att gälla för 

perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Måluppfyllelsen 

som den 31 december 2018 beräknades enligt: 

         53 

------------------ = 91,17% 

5077*0,01145 

 

kommer den 1 januari 2019 istället beräknas enligt följande om vi antar att 

kommunens andel samtidigt höjs till 12,15‰: 

 

                    53 

---------------------------------- = 91,17%   

5077*0,01145 + 0*0,01215 

 

Tillägget ”+0*0,01215” förklaras med att noll anvisningar gjorts i perioden 

1 januari 2019 till 31 december 2019 med den nya andelen för kommunen. 

Måluppfyllelsen kommer därmed inte att ta ett skutt på grund av den 

förändrade andelen utan kommer att ligga kvar då nya andelstal införs.  

 

 

Om det gamla sättet att räkna ut måluppfyllelse hade tillämpats 

 skulle i exemplet ovan resultatet blivit som följer: 

 

         53 

------------------ = 85,91% 

5077*0,01215 

 

 

 

När sedan 50 anvisningar skett i landet, men utan att just denna kommun 

fått någon anvisning så räknas måluppfyllelsen ut enligt följande: 

 

                    53 

---------------------------------- = 90,23% 

5077*0,01145+50*0,01215 

 

När ytterligare 50 anvisningar skett, och kommunen fått 1 av dessa, räknas 

måluppfyllelsen ut enligt följande: 

 

                    54 

---------------------------------- = 90,99% 

5077*0,01145+100*0,01215 
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Omfördelning av andelar 

 

Exempel vid omfördelning av del av andel: 

En kommun (A) väljer att omfördela en del av sin andel till en annan 

kommun i länet. 

 

Andel 2018: 11,45 ‰ 

Andel 2019: 12,15 ‰ 

 

En annan kommun (B) i länet önskar ökat mottagande och erbjuder 

kommunen i exemplet att omfördela en del av sin andel till dem. 

Kommun (A) väljer att omfördela 9,15 ‰ av sin andel och behåller 3 ‰. 

 

Första anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 60 anvisningar. Efter 685 simulerade 

anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har måluppfyllelse 

90,2875 %: 

                      60 

----------------------------------- = 90,2875 % 

5077*0,01145+685*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 

måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 

                     60 

--------------------------------- = 99,6899 % 

5077*0,01145+685*0,003 

 

Vi får en måluppfyllelse på 99,6899 % vilket är under 100 % och 

anvisningen går därför till kommun (A). 

 

Andra anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar. Efter 760 simulerade 

anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 

måluppfyllelsen 90,5506 %. 

                      61 

----------------------------------- = 90,5506 % 

5077*0,01145+760*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 

måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 

                     61 

--------------------------------- = 100,9739 % 

5077*0,01145+760*0,003 

Vi får en måluppfyllelse på 100,9739 %, vilket är över 100 % och 

anvisningen omfördelas till kommun (B) som tagit emot omfördelningen.  

Vi skapar nu även en skugganvisning hos kommun (A). 

 

Tredje anvisningen till kommun (A) 

När nästa anvisning kommer till kommun (A) har vi redan omfördelat en 

anvisning. Nu blir uträkningen en aning mer komplicerad. 

Skugganvisningarna ska räknas till kommunens anvisningar för den normala 

måluppfyllelsen, men inte för beräkning av omfördelad måluppfyllelse. 
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Kommunen har sedan innan 61 anvisningar och har en anvisning har 

omfördelning. Kommunen skulle ha haft 62 anvisningar. Efter 821 

simulerade anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 

måluppfyllelsen 91,0335 %. 

      61+1(skugganvisning) 

----------------------------------- = 91,0335 % 

5077*0,01145+821*0,01215 

 

Och för beräkning av måluppfyllelse med den omfördelade andelen: 

                     61 

--------------------------------- = 100,6690 % 

5077*0,01145+821*0,003 

 

Vi får en måluppfyllelse på 100,6690 %, vilket är över 100 % och anvis-

ningen omfördelas därmed till kommun (B) som tagit emot omfördelningen. 

Vi skapar nu ytterligare en skugganvisning hos kommun (A). 
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Anvisningsmodell för asylsökande 
ensamkommande barn 

 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn 

Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn 

och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det 

individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett 

fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fast-

ställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl. 

 

Anvisningar 

Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin 

andel såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller att 

kommunen omfördelat sin andel till annan kommun (se avsnittet 

Omfördelning av andelar).  

 

Andelar 

Samtliga kommuner kan omfattas av anvisningar avseende mottagande av 

asylsökande ensamkommande barn och tilldelas en andel. Ingen ordinarie 

andel kommer att vara lägre än en (1) promille. Innan Migrationsverket 

fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med länets kommuner, 

ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala justeringar av andelarna 

på kommunnivå. Om styrningen i aktuellt års regleringsbrev tillåter det, så 

kan sådan omfördelning innebära att en kommuns andel sätts till en lägre nivå 

än en (1) promille ända ned till noll. 

 

Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid 

Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast möjliga 

föregående 12-månadersperiod. Andelarna fastställs i december månad varje 

år och löper därefter under nästkommande kalenderår.  

 

 

Grundförutsättningar 
Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande  

anvisningar såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll. Samtliga 

anvisningar; utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas lika 

vid beräknande av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel. 

 
  

460



 

 

Måluppfyllelse 

Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016 inklu-

deras vid beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel. 

Beräkningstiden är periodiserad. Första perioden utgörs av tiden 1 januari 

2016 till och med 31 december 2018. Därefter utgörs beräkningsperioderna 

av kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av tiden 1 januari 2019 till 31 

december 2019 och så vidare. Nya andelar fastställs varje år vilket medför att 

kommunernas respektive andelar kan variera något från år till år medan 

måluppfyllelsen, på grund av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i 

samband med att andelens storlek förändras. Antalet anvisningar till en 

kommun ställs i relation till samtliga anvisningar som skett i landet under 

respektive beräkningsperiod och det antal av dessa anvisningar kommunen 

borde fått utifrån sin andel vid beräkning av måluppfyllelse. 

 

Variabler för framtagande av andelarna 

1. Befolkningsmängd 

2. Antal ensamkommande barn  

a. anvisade3 och  

b. kommunmottagna inklusive följdinvandring4 

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inkl följdinvandring, 

exklusive 2b ovan 

4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet 

boende(asyl)dygn för icke anvisade ensamkommande barn i s.k. 

ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för 

anvisningens ikraftträdande. 

 

Förklaringar till variablerna 
 

1. Befolkningsmängd 

70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. Kommuner med en 

relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. Utgångspunkt är 

statistik från SCB. 

 
2. Antal ensamkommande barn 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna ensamkommande 

barn i relation till kommunens befolkningsmängd och mottagandet i 

kommunerna i övriga landet. Andelen för kommuner med ett relativt sett stort 

mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.  

 

Variabeln består av två delvariabler: 

a. anvisade barn (ett barn är anvisat när Migrationsverket har anvisat en 

kommun, enligt 3 § andra stycket LMA). Utgångspunkt för denna 

delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till 

senaste föregående halvårsskifte.  

b. kommunmottagna barn och eventuell följdinvandring (ett barn som 

beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till 

vilken barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagnings-

system). Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets 

statistik för den senaste tolvmånadersperioden räknat från 

halvårsskifte till halvårsskifte. 

 
3 Enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
4 Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för 

insatser för vissa utlänningar 
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3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i 

relation till befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett 

högt antal kommunmottagna justeras neråt. I denna variabel inkluderas även 

följdinvandring. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste 

tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte. 

 
4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i 

ankomstkommuner 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn 

för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 

under aktuell tolvmånadersperiod med tillägg av antalet boendedygn för 

icke anvisade barn under aktuell tolvmånadersperiod, i relation till 

befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal 

boendedygn justeras neråt. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för 

den senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.  

 

Omfördelning av andelar 
Med start hösten 2018 finns möjlighet, om regeringens styrning i verkets 

regleringsbrev så tillåter, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett 

län ända ned till noll promille. En kommun kan omfördela hela, eller delar 

av, sin andel till en (1) annan mottagande kommun. Flera kommuner inom 

samma län kan omfördela sina andelar – även med samma mottagande 

kommun. En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort 

andel. En omfördelning är giltig under det kommande kalenderåret.  

 

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan 

kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse 

som kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till 

den egna kommunen. En kommun som tagit emot andel av annan kommun 

kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man nått 

enbart med de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen 

som grund. 

 

Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal anvisningar, 

stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i omfördelningen. 

 

Eventuella anknytningsanvisningar sker dock utan hänsyn till mål-

uppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat hela 

eller delar av sin andel till annan kommun. En sådan anknytningsanvisning 

tillgodoräknas dock den anvisade kommunens måluppfyllelse. 
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
Sektor samhällsbyggnad Infrastruktur Avfall A 10.3 Från och med 20220101 är det ett kommunalt ansvar att 

samla in returpapper. Detta avtal reglerar ansvar och 
betalningar mellan Stenungsunds kommun och Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen (FTI) för nyttjande av plats när det 
gäller insamling av returpapper på återvinningstationer i 
Stenungsunds kommun.

20210813 Enhetschef Michael Kööhler

Sektor stödfunktioner Ekonomifunktionen Ekonomi 2021/355 Ekonomichefen har fattat beslut i ärenden om hyresrabatt till 
särskilt utsatta brancher enligt förordningen (SFS 2021:273) 
samt sökt statligt stöd enligt hyresförordnignen.

2021-05-24 Ekonomichef Erica Bjärsved

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 2 A 8.5 Bevilja ledighet utöver det som anges i lagar, avtal, riktlinjer. 
/ EW  15% tjänstledighet 210812-220616

2021-08-16 Rektor Cecilia Kjerstadius

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Enhet 2 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. / Anställning av HR 
(specialidrott) 210812-220811

2021-08-09 Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor samhällsbyggnad Infrastruktur Avfall 10.3 Avtal gällande att kommunen har rätt att nyttja dem 14 
återvinnings stationer som finns.

2021-08-16 Enhetschef Michael Kööhler

Sektor socialtjänst Sektor Socialtjänst Vård och omsorg - 
ordinärt boende

E 1.3 Utredning och beslut Lex Sarah 2021-08-17 Socialt ansvarig 
samordnare - SAS

Annelie Svantesson

Sektor stödfunktioner Sektorchef KS 2021/706 Beslut om att avslå begäran om radering av personuppgifter 
enligt artikel 17 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

2021-08-20 Sektorchef Marcus Starcke

Sektor stödfunktioner Sektorchef KS 2021/706 Beslut om att avslå begäran att få tillgång till registerutdrag 
gällande IP-adress behandling enligt artikel 15 i EU:s 
dataskyddsförordning

2021-08-20 Sektorchef Marcus Starcke

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande för nybyggnad av transformatorstation på 
Höga 1:164, Dnr B2021-366. Yttrandet avser kommunal 
allmän plats, plantering. Exploatering anser att plasten inte är 
lämplig och föreslår markerad plats, e2, i detaljplanen som är 
avsedd för transformatorstation.

2021-08-23 Markhandläggare Louise Sjövall

Övrigt Kommunstyrelsen A.4.11 Svar på remiss SOU 2021:16 (efter samråd med KSP 2021-
08-25.)

2021-08-25 Kommundirektör Kicki Nordberg

Sektor samhällsbyggnad Sektorsledning A 6.2 Beslut om tillförordnad sektorchef Malin Henriksson i 
ordinarie sektorschefs frånvaro pga semester 210826-
210827

210825 Kommundirektör Kicki Norberg

DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-08-13 - 2021-09-10
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-08-13 - 2021-09-10

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C1.3 Förfrågan ifrån Samgräv om att arrendera /köpa del av 
Furufjäll 1:2, vilket inte är lämpligt då det finns andra 
arrendatorer på samma mark samt att enligt ÖP2020 och 
grönstrukturplan ska området utvecklas till 
närrekreationsområde.

2021-08-26 Mark- och 
exploateringsingenjör

Pernilla Larsson

Sektor stödfunktioner Administrativa funktionen, kansli A 3.1 Beslut om tillgång till personuppgifter enligt artikel 15 EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) (KS 2021/706)

2021-08-20 Sektorchef Marcus Starcke

Sektor stödfunktioner Administrativa funktionen, kansli A 3.1 Beslut om radering av personuppgifter enligt artikel 17 EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) (KS 2021/706)

2021-08-20 Sektorchef Marcus Starcke

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande för Högenorum 1:35 avseende nybyggnad 
av enbostadshus och garage, dnr B 2021-392. Yttrandet 
avser kommunens fastighet Nösnäs 1:7. Exploatering har 
inga synpunkter.

2021-08-30 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor socialtjänst Individ och familjeomsorg IFO Individ och 
familjeomsorg

10.3 Placering av vuxen utanför ramavtal 2021-08-12 Enhetschef Susanne Brånalt

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:1 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:2 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:3 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/20214 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:5 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:6 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:7 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:8 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:9 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:10 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:11 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:12 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors
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Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-08-13 - 2021-09-10

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:13 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:14 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021.15 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:16 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor Utbildning Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet D 6.3 Beslut om inackorderingsbidrag för elever i gymnasieskola 
och gymnasiesärskola/2021:17 2021-08-26

Verksamhetschef Niclas Brattefors

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 2.4 Markupplåtelseavtal avseende elektrisk 
starkströmsanläggning för Vattenfall. Berörda fastigheter är 
Stenung 2:163, Stenung 3:57, Stenung 3:60 och 3:244

2021-08-24 Mark- och 
Exploateringsingenjör

Jessica Andersson och Lisa 
Bertilsson

Sektor stödfunktioner Ekonomi Upphandling A 10.4 Tilldelningsbeslut gällande upphandling av ramavtal gällande 
Service och reparation av gatubelysning.
Dnr: 2021–510

2021-08-31 Upphandlare Andreas Tilford

Sektor samhällsbyggnad Ekonomi VA-teknik A 10.2 Beslut om upphandling gällande Ramavtal, service och 
reparation gatubelysning.
DNR:2021-510

2021-06-10 Verksamhetschef, 
Infrastruktur

Camilla Svensson,

Sektor stödfunktioner Ekonomi Upphandling A 10.1 Beslut om upphandling gällande ramavtal för 
Kompletteringsköp av konsumentförpackningar
Beskrivning av.
DNR:2021/267

2021-03-26 Upphandlingschef Andreas Söder

Sektor stödfunktioner Ekonomi Upphandling A 10.4 Avbrytandesbeslut samt grund för avbrytande
gällande upphandling; Kompletteringsköp av
konsumentförpackningar delområde 1 och delområde
2.
Dnr: 2021-267

2021-05-21 Upphandlare Andreas Tilford

Sektor stödfunktioner Ekonomi Upphandling A 10.4 Tilldelningsbeslut gällande upphandling;
Kompletteringsköp av konsumentförpackningar
delområde 3.
Dnr: 2021-267

2021-05-21 Upphandlare Andreas Tilford

Sektor stödfunktioner Ekonomi Upphandling A 10.3 Direktupphandling gällande  Kompletteringsköp av
konsumentförpackningar delområde 1 och delområde
2.
Dnr: 2021-267

2021-06-21 Upphandlingschef Andreas Söder

Sektor samhällsbyggnad Exploatering c4.7 Sjöbyggnationer AB frågade om det fick köpa del av Stenung 
16:1 för hamnverksamhet. I nuläget har kommunen inga 
planer på att sälja denna mark

2021-09-01 Mark- och 
exploateringsingenjör

Pernilla Larsson

465



Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen
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Sektor stödfunktioner Ekonomi upphandlingsenheten 10.3 Direktupphandling avseende avrop av konsultstöd för 
installation, konfigurering, introduktion samt test av lösning 
för export av leverantörsfakturor i Unit4

2021-09-02 Ekonomichef Andreas Söder

Sektor stödfunktioner Sektorchef A.3.1 Beslut med anledning av den registrerades begäran att 
utöva sina rättigheter enligt artiklarna 12.5 och 15-21 i 
GDPR. I detta fall rätten till registerutdrag (KS 2021/777)

2021-09-03 Sektorchef Marcus Starcke

Sektor samhällsbyggnad Exploatering Kart och mät B 5.1 Nya adressnummer som registrerats under augusti 2021:
Källsby 235, 238, Groland 605A-C, Labol 271, 272, Tveten 
193, Södra vägen 39, Västra Söbacken 81, Anråsvägen 10, 
Dal 133, 182, Norra Härgusseröd 144, 146 Gamleberg 107, 
Kärrstigen 16C

2021-08-31 GIS-ingenjör Åsa Wåhlström

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande för tillbyggnad av enbostadshus, Kyrkeby 
3:47, Dnr B2021-373. Yttrandet avser kommunens fastighet 
Kyrkeby 3:34. Exploatering har inga synpunkter.

2021-09-06 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C 4.5 Bygglovsyttrande för nybyggnad av transformatorstation, 
Nösnäs 1:50, Dnr B2021-430. Exploatering ser helst att 
transformatorstationen placeras inom kvartersmark istället 
eller på utsatt plats i detaljplanen för transformatorstation.

2021-09-06 Markhandläggare Louise Sjövall

Sektor Utbildning Grundskola Spekerödskolan D 4.9 Beslut om mottagande av barn i förskoleklass redan  
höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.

210419 utifrån 
pedagogisk 
bedömning. Elev 
börjar skolstart 
210819

Rektor Annika Bengtsson

Sektor samhällsbyggnad Exploatering C.4.6 Medgivande till Scanmast om att nyttja kommunal mark inom 
Norums-Torp 1:27 för byggarbetsplats för montering av 
mobiltorn under ca en vecka. Ca 250 kvm. Dnr KS 2018/554.

2021-09-06 Mark- och 
exploateringsingenjör

Therese Brattfors

Sektor Utbildning Stab Stab A 1.2 Beslut om att etablera en kommunal resursskola i 
Stenungsunds kommun

2021-09-07 Sektorchef Elisabeth Andreasson

Sektor stödfunktioner Service Service 10.3 Inköp av en app där skolmatsedeln presenteras. 2021-09-06 Funktionschef Anna Wejdin

Sektor socialtjänst Individ och familjeomsorg IFO IFO 10.3 En tjänst för digitalt anhörigstöd 2021-09-08 Verksamhetschef Robert Rydquist

Sektor Utbildning barn och elevhälsa a 10.3 direktupphandling grupphandledning skolpsykologer i 
grundskola och gymnasiet

2021-06-17 enhetschef Anette Karlsson

Sektor Utbildning grundskola a10.3 Direktupphandling genomlysning Kristinedalskolan 2021-07-07 sektorchef Elisabeth Andreasson

466



Sektor Verksamhet/funktion Enhet Deleg.nr. Beskrivning av ärende/beslut Datum Titel Namn
DELEGAT

Anmälan av delegationsbeslut, kommunstyrelsen

Avser perioden  2021-08-13 - 2021-09-10

Sektor stödfunktioner specialistfunktioner a10.3 direktupphandling inköp av rakelterminaler 2021-07-07 sektorchef Marcus Starcke

Sektor socialtjänst Individ och familjeomsorg Enheten barn och unga a10.3 direktupphandling familjebehandling i behov av tolk 2021-07-07 enhetschef Barbro Carlhamre

Sektor Utbildning Utbildning a10.3 direktupphandling avtal konsult. uppdrag 
kartläggning/genomlysnng av samverkansgrupper mellan 
främst sektor utb och setor socialtjänst

2021-07-08 Sektorchef Elisabeth Andreasson

Sektor socialtjänst vård och omsorg a10.3 direktupphandling inköp kyl och frys till hemtjänst 2021-08-18 verksamhetschef Caroline Eriksson

Sektor samhällsbyggnad exploatering a10.3 direktupphandling fastighetsmäklartjänst 2021-08-31 verksamhetschef Veronica Götzinger

Sektor socialtjänst IFO a10.3 direktupphandling placering utanför ramavtal 2021-06-21 Verksamhetschef Robert Rydquist

Sektor socialtjänst IFO a10.3 placering utanför ramavtal 2021-06-21 verksamhetschef Robert Rydquist

Sektor Utbildning Grundskola Grundskola Dnr 2021/326 Beslut om bidrag fristående grundskola budgetåret 2021
Elever boende i vår kommun som valt att gå på 
Algebraskolan i Torslanda

2021-09-08 Sektorchef utbildning Elisabeth Andreasson

Sektor Utbildning Grundskola Grundskola 2021/809 Ansökan om att ta med elevpeng utomlands 2021-08-31 Sektorchef utbildning Elisabeth Andreasson
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Anställning Anställningsform Befattning Gäller tom SSG Motivering av anställning

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_H277 Bemanningscontroller 1,0

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 1,0

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_2081 Rektor Bitr 1,0

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 1,0

2021-07-19 P_1 Tills vidare P_0318 Personalkonsult 1,0

2021-07-29 P_1 Tills vidare P_0092 Kommunsekreterare 1,0

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 1,0

2021-07-14 P_1 Tills vidare P_F115 Grundlärare fritidshem 1,0

2021-07-19 P_1 Tills vidare P_2433 Enhetschef 1,0

2021-07-12 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 1,0

2021-07-19 P_15 Allmän visstid P_9644 Biträde 2021-08-06 1,0

2021-07-12 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 2021-08-01 1,0

2021-07-12 P_15 Allmän visstid P_9644 Biträde 2021-08-06 1,0

2021-07-19 P_15 Allmän visstid P_1650 Undersköterska 2021-08-01 1,0

2021-07-01 P_15 Allmän visstid P_3184 Samordnare 9999-12-31 1,0

2021-07-08 P_15 Allmän visstid P_0188 Överförmyndarhandläggare 9999-12-31 1,0

2021-07-12 P_15 Allmän visstid P_3698 Barnskötare outbildad 9999-12-31 1,0

2021-07-05 P_15 Allmän visstid P_3680 Barnskötare 9999-12-31 1,0

2021-07-02 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-29 1,0

2021-07-01 P_3 Besttid eg vik P_3391 Elevassistent 2021-07-31 1,0

2021-07-05 P_3 Besttid eg vik P_1650 Undersköterska 2021-08-15 1,0

2021-07-05 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-22 1,0

2021-07-01 P_9 Viss tid prov P_3184 Samordnare 9999-12-31 1,0

2021-07-05 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-22 0,9

2021-07-01 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-22 0,9

2021-07-03 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-22 0,9

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_2720 Skoladministratör 0,8

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,8

2021-07-05 P_1 Tills vidare P_1984 Vårdbiträde 0,8

Nyanställningar KS juli 2021
Handläggare: Rickard Sandin, personalenheten
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2021-07-01 P_15 Allmän visstid P_1984 Vårdbiträde 2021-08-15 0,8

2021-07-26 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-22 0,8

2021-07-01 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-08-15 0,7

2021-06-09 P_15 Allmän visstid P_9267 Handledare 9999-12-31 0,6 Utifrån verksamhetens behov.

2021-05-10 P_1 Tills vidare P_2932 Lärare idrott 0,5 Avböjde större kontrakt.

2021-05-10 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 2021-06-27 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2021-06-28 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,5 Utifrån verksamhetens behov.

2021-06-14 P_3 Besttid eg vik P_3518 Stödassistent 9999-12-31 0,5 Avböjde större kontrakt.

2021-07-05 P_22 Obeh skollagen P_A588 Lärare Kulturskolan 9999-12-31 0,4 Utifrån verksamhetens behov och budgetskäl.

2021-07-01 P_1 Tills vidare P_1650 Undersköterska 0,2 Stadigvarande sjukersättning.

9999-12-31 Tidsbegränsad anställning som förväntas förlängas. Slutdatum visas ej i beslutstödssystemet Hypergene.

P_1 Tills vidare Tillsvidareanställning (fast anställning).

P_3 Besttid eg vik Vikarie under bestämd tid, arbetar i stället för någon som är ledig.

P_15 Allmän visstid Allmän visstidsanställning, extra förstärkning under en bestämd tid.

P_25 Viss tid >67 år Tidsbegränsad anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år.

P_9 Viss tid prov Provanställning för en tillsvidareanställning.

P_22 Obeh skollagen Obehörig lärare.
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Antal årsarbetare, månadsavlönade AB.
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