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Till allmänhetens frågestund 

 

Bakgrund : 

Vi har i vårt företag tagit emot hästgödsel som sedan har legat och ”bränt” i tre år på en betongplatta 
med tak över, stenungsunds kommun har varit och inspekterat detta utan anmärkning. 

Vi har sedan använt detta gödsel i vår tillverkning av jord. 

Vid årsskiftet 2021-2022 kom ett beslut från jordbruksverket att vi inte får fortsätta med detta om vi 
inte hettar upp gödeln till 70 grader under 3 timmar. 

Orsaken sägs vara att salmonella skulle kunna sprida sig till Danmark via vår jord. 

 

Resultat: 

Att ridklubbar och hästägare har fått en stor kostnadsökning som leder till att mindre bemedlade inte 
har råd att ha sina barn i en hobby blir för dyr. 

En häst producerat c:a 10 ton gödsel per år och med en kostnad på 850:- per ton blir det 8500:- per 
häst  

 

Fråga : 

Vad kan kommunen göra för att underlätta för föreningar och hästägare  

Man kan också se detta ur ett genusperspektiv då det är en stor del av utövarna som är flickor. 

 

En anläggning för att värma upp gödsel till 70 grader kostar c:a 4 000 000:- ex moms 

 

 

Peter Bjuvefors  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

  
 
 
 
 
§ 202 Dnr: KS 2019/911 
 
Återrapportering - implementering a riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att justera ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Stenungsunds kommun” genom att följande mening stryks: ”Om 
skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan tillhandahålla 
frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan men sådan äts 
under rasten.” 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 14 maj 2020 ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Implementeringen av riktlinjerna 
följdes upp under 2021. Flera positiva effekter av riktlinjerna noterades däribland en likvärdig 
skola. Det framkom dock utmaningar kopplat till bland annat fruktstunder och skolutflykter. 
Välfärdsutskottet beslutade den 8 december 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera hur skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt samt hur skolutflykter 
kan organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2020-06-01 § 46 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Beslut välfärdsutskottet 2021-12-08 § 98 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
Beslut välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Beslut välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se  

8



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01

  
 
 
§ 46 Dnr: KS 2019/911 
 
Återrapportering - implementering a riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att justera ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Stenungsunds kommun” genom att följande mening stryks: ”Om 
skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan tillhandahålla 
frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan men sådan äts 
under rasten.” 

I övrigt noterar välfärdsutskottet informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 14 maj 2020 ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Implementeringen av riktlinjerna 
följdes upp under 2021. Flera positiva effekter av riktlinjerna noterades däribland en likvärdig 
skola. Det framkom dock utmaningar kopplat till bland annat fruktstunder och skolutflykter. 
Välfärdsutskottet beslutade den 8 december 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera hur skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt samt hur skolutflykter 
kan organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Välfärdsutskottet 2021-12-08 § 98 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2022-03-21

 
Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Återrapportering - implementering av riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att justera ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i Stenungsunds kommun” genom att följande mening stryks: ”Om 
skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid ska skolan tillhandahålla 
frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt till skolan men sådan äts 
under rasten.” 

I övrigt noterar välfärdsutskottet informationen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 14 maj 2020 ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. Implementeringen av riktlinjerna 
följdes upp under 2021. Flera positiva effekter av riktlinjerna noterades däribland en likvärdig 
skola. Det framkom dock utmaningar kopplat till bland annat fruktstunder och skolutflykter. 
Välfärdsutskottet beslutade den 8 december 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återrapportera hur skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt samt hur skolutflykter 
kan organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 14 maj 2020 ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med välfärdsutskottets 
beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp implementeringen av 
riktlinjerna efter ett år.  
  
Uppföljningen redovisades på välfärdsutskottet den 29 september 2021.Välfärdsutskottet gav 
då förvaltningen i uppdrag att återkomma med en tjänsteskrivelse där det tydligt framgick hur 
riktlinjerna efterlevs och vilka utmaningar som finns. Återkoppling skedde på 
välfärdsutskottet den 8 december 2021. Utifrån en enkät till pedagoger och rektorer framkom 
flera positiva effekter av riktlinjerna. En likvärdig skola lyftes som den största vinsten. Det 
framkom dock att pedagoger upplevde utmaningar bland annat kopplat till fruktstunder och 
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2022-03-21

skolutflykter. Välfärdsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur 
skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt samt hur skolutflykter kan organiseras av 
skolan utifrån riktlinjerna. 
  
Hur skolan hanterar att elever som inte har frukt får frukt 
Riktlinjerna anger att om skolenheten anser att eleverna behöver äta frukt under lektionstid 
ska skolan tillhandahålla frukten. Vårdnadshavare får på eget initiativ skicka med eleven frukt 
till skolan men sådan får endast ätas under rasten.  
 
I uppföljningen framkom att riktlinjerna har medfört att fruktstunderna tagits bort på skolorna 
eftersom medhavd frukt, enligt riktlinjerna, enbart får ätas på rasten och skolorna av 
ekonomiska skäl inte kan tillhandahålla frukt till alla elever. Det är möjligt att ha en stående 
beställning av frukt terminsvis. En stående beställning om en frukt per elev och vecka 
beräknad kosta ca 699 tkr per läsår. 
 
Skolorna kan återgå till att kompensera enbart för de elever som inte har frukt. En 
förutsättning för det är att riktlinjerna justeras enligt förvaltningens förslag till beslut.  
 
Organisering av utflykter utifrån riktlinjerna 
Riktlinjerna anger att när skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda eleverna 
skollunch i vanlig ordning ska skolan ta med matsäckslunch till alla elever. I uppföljningen av 
implementeringen av riktlinjerna framkom att enheterna upplevde en ökad administration och 
lång framförhållning vid beställning av mat. Som en konsekvens hade spontana aktiviteter 
minskat.   
 
Det finns flera möjligheter att organisera utflykter utifrån riktlinjerna:  
Beställa utflyktsmat: Idag kan utflyktsmat beställas två veckor innan utflykten ska ske. 
Förvaltningen har fört diskussioner kring möjligheterna att korta tiden för beställning och 
konstaterar att den kan kortas till 10 dagar. De alternativ som finns att välja mellan är 
hamburgare med bröd, korv med bröd, pastasallad, dubbel ostfralla eller dagens lunch. Frukt 
och dryck ingår i samtliga alternativ.   
Ta med den ordinarie maten: För utflykter med kortare varsel är det ibland möjligt att ta 
med sig den ordinarie lunch- eller mellanmålsmaten på utflykt. Det är dock inte all mat som 
lämpar sig för det utan en dialog bör föras med köken.  
Genomföra utflykter på andra tider: Det är möjligt att genomföra utflykter som inte sker i 
anslutning till lunch eller annan måltid.  
Beställa från extern leverantör: Det är möjligt för skolenheter att göra beställningar från 
externa leverantörer inom de ramavtal som finns. Det är då möjligt att beställa mat med 
kortare varsel men det är förenat med en kostnad och utbudet är begränsat.  
 

11



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2022-03-21

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med olika förslag på lösningar och gå ut med 
information till kök och skolenheter kring möjliga alternativ så att de möjligheter som finns är 
tydliga för personalen.  
 
Vårdnadshavarnas åsikter  
Under våren 2022 har förvaltningen efterfrågat vårdnadshavarnas upplevelse av avgiftsfri 
skola. I det arbetet ingår frågor om föräldrarnas upplevelse av hur riktlinjerna påverkat bland 
annat möjligheterna till skolutflykter. Resultatet delges välfärdsutskottet direkt på mötet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Återrapporteringen innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna innebär att likvärdigheten mellan elever, klasser och skolor ökar och att risken för 
utanförskap minskar eftersom alla elever deltar i aktiviteter på lika villkor. Det är positivt ur 
ett barnperspektiv. De konsekvenser som riktlinjerna fått på fruktstunder kan dock ha en 
negativ påverkan för de barn vars föräldrar inte skickar med frukt till skolan.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande och mål nr 10 – minskad ojämlikhet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
Välfärdsutskottet 2021-12-08 § 98 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-12-08

  
 
 
 
 
§ 98 Dnr: KS 2019/911 
 
Uppföljning - Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskolan 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen.  

Välfärdsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur skolan hanterar 
att elever som inte har frukt får frukt.  
 
Välfärdsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur skolutflykter 
kan organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
Återkopplingen ska ske på mötet i juni 2022. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med 
välfärdsutskottets beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år.  
 
Uppföljning av implementeringen redovisades på välfärdsutskottet den 29 september 
2021.Välfärdsutskottet gav då förvaltningen i uppdrag att i december återkomma med en 
tjänsteskrivelse där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs och vilka utmaningar som 
finns. 
 
159 pedagoger och samtliga rektorer har nu svarat på frågor om kunskap och efterlevnad samt 
för- och nackdelar. Samtliga lyfter likvärdig skola som den största vinsten med riktlinjerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-12-08

Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S): Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera hur skolan hanterar att 
elever som inte har frukt får frukt.  
 
Lisbeth Svensson (L): Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera hur skolutflykter kan 
organiseras av skolan utifrån riktlinjerna. 
 
Linda-Maria Hermansson (C): Återkopplingen ska ske på mötet i juni 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med samtliga förslag till beslut 
och konstaterar att så sker.  
 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till välfärdsutskottet 
Planeringsledare 
 
 
Uppföljning - Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med 
välfärdsutskottets beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år.  
 
Uppföljning av implementeringen redovisades på välfärdsutskottet den 29 september 
2021.Välfärdsutskottet gav då förvaltningen i uppdrag att i december återkomma med en 
tjänsteskrivelse där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs och vilka utmaningar som 
finns. 
 
159 pedagoger och samtliga rektorer har nu svarat på frågor om kunskap och efterlevnad samt 
för- och nackdelar. Samtliga lyfter likvärdig skola som den största vinsten med riktlinjerna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”.  

De grundläggande principerna för riktlinjerna är att alla aktiviteter som förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola ordnar ska vara öppna för alla elever. Alla aktiviteter som sker 
på skoltid och har koppling till skolans uppdrag ska ske utan kostnad. Alla former av 
verksamhet i skolan såsom studieresor och studiebesök samt aktiviteter i anslutning till 
idrotts- och friluftsdagar eller motsvarande ska finansieras med offentliga medel inom den 
ekonomiska ram som resursfördelningen genererar, genom projektmedel eller annan extern 
finansiering. 

I samband med beredning av förslaget beslutade välfärdsutskottet att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år. Rektorernas upplevelse av implementeringen 
redovisades på välfärdsutskottet den 29 september. Rektorerna hade svarat på frågor om 
kunskap, följsamhet och likvärdighet.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2021-10-21

Rektorerna menade i sina svar att personal och vårdnadshavare har kunskap om riktlinjerna, 
att riktlinjerna efterlevs och att det finns en likhet kring tolkning och efterlevnad mellan 
skolenheterna.  

Upplevda fördelar: 
• Aktiviteterna är lika för alla och alla kan vara med. 
• Det är inte avhängigt enskild lärare eller föräldragrupp vilken resa som genomförs.  
• Minskade ekonomiska krav reducerar stress för elever och vårdnadshavare. 
• Det blir ingen diskussion om vad som är frivilliga kostnader och om vilka kostnader 

som kan tolkas som små och som kan tas ut av vårdnadshavarna.  
• Sötade drycker och godis förekommer i mindre utsträckning på skolan. 
• Det blir en större likvärdighet mellan klasser och mellan skolenheter.  
• Det blir en framförhållning och planering inför utflykter.  
• Ett konsekvent förhållningssätt möjliggörs.  

Upplevda utmaningar:  
• Enheterna har inte kompenserats ekonomiskt för utökade kostnader för frukt, 

mellanmål, utflyktsmat, aktiviteter på friluftsdagar, resekostnader, entréavgifter till 
samtliga elever. Sedan tidigare har enheterna finansierat kompensatoriska insatser men 
nu upplever man sig inte ha råd att bära kostnaden för alla elever.  
Som en konsekvens har fruktstunder prioriterats bort och enheten upplever sig åka på 
färre pedagogiska utflykter för exempelvis kulturupplevelse.   

• Enheterna upplever en ökad administration och lång framförhållning vid beställning 
av mat. 
Som en konsekvens har spontana aktiviteter minskat.   

• Enligt regelverket ska det inte vara krav på specifik utrustning på friluftsdagar.  
Som en konsekvens har cykelutflykter prioriterats bort. 

• Enligt regelverket kan eleverna inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa, vid 
enstaka tillfälle, ta med egen utrustning till skolan. Motsvarande utrustning ska lånas 
ut av skolan till de elever som inte själva har, så att alla kan deltaga. 
Som en konsekvens har aktiviteter som kräver inköp av utrustning, med motiveringen 
ökad arbetsbelastning och ökad kostnad, valts bort. 

• Viss otydlighet i följande frågor: 
o Får eleverna ta med sig luciakläder?  
o Får enheterna ta ut depositionsavgift för nyckel till skåp? 
o Får enheterna ta ut en kostnad när elevdator går sönder pga oaktsamhet eller 

förstörelse?  
 

Välfärdsutskottet beslutade i samband med återkopplingen ovan att ge förvaltningen i uppdrag 
att på välfärdsutskottet i december återkomma med en tjänsteskrivelse som tydligt redovisar 
hur riktlinjerna efterlevs och upplevda utmaningar.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2021-10-21

Rektorerna och pedagogerna har därför fått möjlighet att svara på följande frågeställningar: 

Rektorerna: 
• Hur ser kunskapen om riktlinjerna för avgiftsfri skola ut bland personal? Finns det 

olikheter i hur dokumentet tolkas? 
• Hur efterlevs riktlinjerna? Finns det olikheter i hur de efterföljs? 
• Vilka fördelar ger riktlinjerna? 
• Vilka nackdelar ger riktlinjerna? 

 
Pedagogerna: 

• Jag har kunskap om riktlinjerna kring avgiftsfri skola – ja/nej 
• Hur efterlevs riktlinjerna på din skola?  
• Vilka fördelar ger riktlinjerna? 
• Vilka nackdelar ger riktlinjerna? 

Svar har inkommit från samtliga rektorer och från 159 pedagoger. Både rektorers och 
pedagogers upplevda fördelar och nackdelar överensstämmer med tidigare till 
välfärdsutskottet redovisade svar.  

På frågan om kunskap kring riktlinjerna kring avgiftsfri skola svarar 159 pedagoger, förutom 
två pedagoger på Stenungskolan och två på Hallernaskolan att de har kunskap om riktlinjerna.  

 

 

På frågan om hur riktlinjerna efterlevs svarar samtliga pedagoger från Spekerödskolan, Stora 
Högaskolan 7-9, Stenungskolan, Kopperskolan Kristinedalskolan F-6, Kyrkenorumskolan, 
Ekenässkolan och Ucklumskolan att efterlevnadsgraden är hög. 

På Jörlandaskolan, Stora Högaskolan F-6, Kristinedalskolan 7-9 och Hallernaskolan har 
majoriteten av pedagogerna svarat att efterlevnadsgraden är hög men enstaka pedagoger 
upplever att riktlinjerna i olika utsträckning inte efterföljs helt. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2021-10-21

 

Som redovisats ovan överensstämde pedagogernas och rektorernas svar men pedagogerna 
hade utöver ovan följande kommentarer:  

• Det finns elever som inte äter frukost hemma och som behöver en frukt för att orka 
med dagen. Tidigare kompenserade skolan de elever som inte hade frukt med sig men 
nu har pedagogerna, av ekonomiska skäl, valt bort beställning av frukt.  
Det är möjligt att terminsvis ha en stående beställning hos servicefunktionen på 
exempelvis en frukt per vecka till samtliga elever minus 10 % frånvaro - 3.069 elever. 
Kostnaden för en frukt per vecka är cirka 699 tkr per läsår.1  

• Mycket av det som pedagogerna upplever att eleverna tycker är roligt och mysigt 
upplevs ha försvunnit med avgiftsfri skola. Här nämns fruktstund, egen matsäck vid 
studieresor och utflykter, spontanaktiviteter/schemabrytande aktiviteter, 
nalledag/leksaksdag och pedagogiska utflykter.  

• Pedagogerna upplever att de flesta, men inte alla, vårdnadshavare följer riktlinjerna. 

Som ett resultat av synpunkterna ovan kommer förvaltningen: 

• I samband med föräldramöten under 2022, efterhöra vårdnadshavarnas upplevelse av 
avgiftsfri skola. Överensstämmer deras uppfattning med den bild rektorer och 
pedagoger ger?  

• Inför varje läsår informera samtliga vårdnadshavare om riktlinjerna. Både via Unikum 
2 och i samband med föräldramöten.  

• Se över riktlinjerna och vid behov föreslå smärre förtydliganden.  

Återrapportering sker till välfärdsutskottet under hösten 2022.  

 
1 Kostnaden för frukt är 7 kr/st eller 30 kr/kg (ca 6 frukter). Antalet veckor per läsår är 35. Antalet elever är 3.410 
2 Vårdnadshavarapplikation 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/911
2021-10-21

Ekonomiska konsekvenser 
Skolenheterna upplever att de fått en merkostnad som de inte kompenserats för i budgeten.  
Jämförelse mellan år 2019 och 2021 visar ingen förhöjd kostnad men på grund av pandemin 
är åren inte jämförbara. Enheterna har under pandemin undvikit aktiviteter utanför den egna 
skolenheten. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen under 2022. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna innebär att likvärdigheten mellan elever, klasser och skolor ökar.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande och mål nr 10 – minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun  
Välfärdsutskottet 2021-09-29 § 72 
Välfärdsutskottet 2020-03-25 § 19 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola  
Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att alla elever kan delta i verksamheten på lika 
villkor genom att avgifter inte tas ut. Denna riktlinje gäller verksamheter i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktiviteter kopplade till temadagar 
Inga krav på specifik utrustning. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-29

  
 
 
 
 
§ 72 Dnr: KS 2019/911 
 
Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett ärende med 
tjänsteskrivelse på sammanträdet i december där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs 
och vilka utmaningar som finns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att anta ”Riktlinjer för avgiftsfri 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun”. I samband med 
välfärdsutskottets beredning av förslaget beslutade utskottet för egen del att följa upp 
implementeringen av riktlinjerna efter ett år. 

 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse, Implementering av riktlinjerna för avgiftsfri förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola, daterad 2021-09-09 
Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass  grundskola och grundsärskola - Stenungsunds kommun 
- Antagen KF 2020-05-14 
Beslut VÄL 2020-03-25 
Utredning - Riktlinjer för avgiftsfri förskoleklass, grundskola och grundsärskola i 
Stenungsunds kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett ärende med 
tjänsteskrivelse på sammanträdet i december där det tydligt framgår hur riktlinjerna efterlevs 
och vilka utmaningar som finns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Melisa Nilssons (S) förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

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

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

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

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

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

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

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

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

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2020-03-25

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

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

  
 
 
 
 
§ 208 Dnr: KS 2022/432 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det sju beslut, som avser fyra män och en kvinna varav två personer har 
dubbla beslut. 
 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  
LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 § 10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 § 9 Bostad med särskild service (2021-11-19) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-06-09) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-05-18) 

 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-06-01 § 52 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

Beslut skickas till 
Anders.eggertsen@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01

  
 
 
 
 
§ 52 Dnr: KS 2022/432 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det sju beslut, som avser fyra män och en kvinna varav två personer har 
dubbla beslut. 
 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  
LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 § 10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 § 9 Bostad med särskild service (2021-11-19) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-06-09) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-05-18) 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
 
Beslutet skickas till 
katarina.carlsson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-06-01
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/432
2022-05-02

 
Katarina Carlsson Till kommunfullmäktige  
Utvecklingsledare 
 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det ska framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det sju beslut, som avser fyra män och en kvinna varav två personer har 
dubbla beslut. 
 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30) 
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  
LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29) 
LSS 9 § 10 Daglig verksamhet (2021-10-08) 
LSS 9 § 9 Bostad med särskild service (2021-11-19) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-06-09) 
SoL 4 kap. 1 § Bifall korttidsboende (2021-05-18) 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas och kommunen 
inte redovisat att man vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO ansöka om utdömande av särskild 
avgift hos förvaltningsrätten. 
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Barnkonsekvensanalys 
I kommunens beslutade riktlinje för myndighetsutövning och verkställighet för handläggning 
av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning framgår att 
beslut som rör barn ska fattas utifrån bedömningen barnets bästa (artikel 3).  

  
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  

LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29)  

När avlösarservice inte verkställs kan det inverka på barnets möjlighet till utveckling då 
föräldrar inte har samma ork och kraft genom att barnet inte får möjlighet till annan vuxens 
(avlösarens) närvaro och stöd. Om inte korttidsvistelse verkställs så begränsas vägledning i 
sociala situationer tillsammans med både andra barn och vuxna. 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
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Kön Typ av bistånd Beslutsdatum Datum för mätning Tid som förflutit 
sedan beslutet fattades Orsak Vidtagna 

åtgärder 
Planerade 
åtgärder 

M LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson  2021-09-30 
2022-04-28 

210 dagar Saknar lämplig 
uppdragstagare. 

Rekryterin
g pågår.  

M LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice 
i hemmet 2020-04-28  

2022-04-28 
730 dagar 

Svårigheter att 
hitta lämplig 
uppdragstagare. 

Rekryterin
g pågår.  

M LSS OF, 9 § 6 
Korttidsvistelse  2021-04-29 

2022-04-28 
364 dagar Resursbrist.  Planering 

pågår.   

K LSS 9 § 10 Daglig 
verksamhet 2021-10-08 2022-04-28 202 dagar Omfattande 

planering av DV 

Svårighet 
att få 
kontakt. 

Fortsatt 
planering 
för att 
påbörja 
insats. 

K LSS 9 § 9 Bostad med 
särskild service 

2021-11-19 2022-04-28 160 dagar Kommer att 
anvisas 

Svårighet 
att få 
kontakt. 

Bostöd 
ska visa 
bilder. 

M SoL 4 kap. 1 § Bifall 
korttidsboende 

2021-06-09 2022-04-28 323 dagar Resursbrist 

Verkställs 
1 vecka i 
nuläget pga 
av brist på 
platser och 
ökat tryck 
från 
sjukhus. 

 

M  SoL 4 kap. 1 § Bifall 
korttidsboende 2021-05-18 2022-04-28 345 dagar Resursbrist 

Verkställs 1 
vecka i 
nuläget pga 
av brist på 
platser och 
ökat tryck 
från sjukhus. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

  
 
 
 
 
§ 212 Dnr: KS 2022/403 
 
VA-handlingsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-handlingsplan med tillhörande bilagor. 
Åtgärdslistan ska kompletteras med en aktivitet om att ta fram en strategi för minskad 
breddning av kommunens avloppsvatten.  
nformationen noteras gällande bilagorna två och tre. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-
plan för Stenungsunds kommun. VA-planen är ett strategiskt arbete och en del i kommunens 
övergripande planering som består av flera delar, VA-översikt, VA-policy och VA-
handlingsplan. Syftet med VA-planen är att tydliggöra och säkerställa hur kommunen avser 
att arbeta långsiktigt med dricksvattenförsörjning samt hantering av spill- och dagvatten, 
vidare kallat VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering är ett viktigt verktyg 
för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar 
som samhället står inför. 

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022 och utifrån ställningstaganden 
i policyn har VA-handlingsplanen med förslag på VA-utbyggnad samt åtgärdslista tagits fram 
med mål att uppnå en trygg, robust och hållbar VA-försörjning. Åtgärder har konkretiserats 
där utförandet har förankrats genom tydlig ansvarsfördelning och tidplan. VA-
handlingsplanen utgör därmed ett viktigt styrdokument och kommer tillämpas genom att 
framtagna åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess för investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-31 § 61 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
VA-handlingsplan 2022-05-02 
Bilaga 1 Åtgärdslista 2022-05-02 
Bilaga 2 Manual för hantering av modellverktyget 2022-05-02 
Bilaga 3 Områdesbeskrivningar  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

VA-översikt 2022-01-03 
VA-policy 2022-02-03 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) bifaller allmänna utskottets förslag, med kompletteringen att informationen 
noteras gällande bilagorna två och tre. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) och Wouter Fortgens (M) bifaller allmänna utskottets förslag, 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen antar Jan Rudéns (S) tilläggsförslag och konstaterar 
att så sker. 
 
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
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 61 Dnr: KS 2022/403 
 
VA-handlingsplan 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-handlingsplan med tillhörande bilagor. 
Åtgärdslistan ska kompletteras med en aktivitet om att ta fram en strategi för minskad 
breddning av kommunens avloppsvatten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en VA-
plan för Stenungsunds kommun. VA-planen är ett strategiskt arbete och en del i kommunens 
övergripande planering som består av flera delar, VA-översikt, VA-policy och VA-
handlingsplan. Syftet med VA-planen är att tydliggöra och säkerställa hur kommunen avser 
att arbeta långsiktigt med dricksvattenförsörjning samt hantering av spill- och dagvatten, 
vidare kallat VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering är ett viktigt verktyg 
för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar 
som samhället står inför. 

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022 och utifrån ställningstaganden 
i policyn har VA-handlingsplanen med förslag på VA-utbyggnad samt åtgärdslista tagits fram 
med mål att uppnå en trygg, robust och hållbar VA-försörjning. Åtgärder har konkretiserats 
där utförandet har förankrats genom tydlig ansvarsfördelning och tidplan. VA-
handlingsplanen utgör därmed ett viktigt styrdokument och kommer tillämpas genom att 
framtagna åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess för investeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
VA-handlingsplan 2022-05-02 
Bilaga 1 Åtgärdslista 2022-05-02 
Bilaga 2 Manual för hantering av modellverktyget 2022-05-02 
Bilaga 3 Områdesbeskrivningar  
VA-översikt 2022-01-03 
VA-policy 2022-02-03 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M), med stöd av Olof Lundberg (S) och Jan Rudén (S), föreslår att 
allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg: Åtgärdslistan ska kompletteras med en aktivitet om att ta fram en strategi för minskad 
breddning av kommunens avloppsvatten 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och 
finner att så sker. Ordföranden frågar om allmänna utskottet antar Wouter Fortgens (M) 
tilläggsyrkande och finner att så sker.  
 
Beslut skickas till 
lisa.chohan-stromner@stenungsund.se 
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Lisa Chohan Strömner Till kommunfullmäktige 
Strategisk processledare  
 
 
VA-handlingsplan 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-handlingsplan med tillhörande bilagor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017 att ge Sektor Samhällsbyggnad i uppdrag att ta 
fram en VA-plan för Stenungsunds kommun. VA-planen är ett strategiskt arbete och en del i 
kommunens övergripande planering som består av flera delar, VA-översikt, VA-policy och 
VA-handlingsplan. Syftet med VA-planen är att tydliggöra och säkerställa hur kommunen 
avser att arbeta långsiktigt med dricksvattenförsörjning samt hantering av spill- och 
dagvatten, vidare kallat VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering är ett 
viktigt verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta 
de utmaningar som samhället står inför. 

VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022 och utifrån ställningstaganden 
i policyn har VA-handlingsplanen med förslag på VA-utbyggnad samt åtgärdslista tagits fram 
med mål att uppnå en trygg, robust och hållbar VA-försörjning. Åtgärder har konkretiserats 
där utförandet har förankrats genom tydlig ansvarsfördelning och tidplan. VA-
handlingsplanen utgör därmed ett viktigt styrdokument och kommer tillämpas genom att 
framtagna åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess för investeringar. 

 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Ökade miljökrav, åldrad infrastruktur, förväntad samhällsutveckling i Stenungsund, 
klimatförändringar, översvämningsrisk och försämrad hotbild över Sverige innebär ökade 
krav på Stenungsunds kommuns VA-verksamhet. Stenungsunds kommun står inför stora 
investeringar för att nå en trygg och hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-
planering blir där ett viktigt verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att 
kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står inför. 

VA-planering 
Med kommunal VA-plan menas styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska 

39



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/403
2022-05-02

ordnas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-
försörjning menas dricksvattenförsörjning samt hantering av spill- och dagvatten.  

En strategisk VA-plan ger en tydlig riktning i VA-arbetet i Stenungsunds kommun och hjälper 
förvaltningen i det dagliga arbetet. Framtagandet av den strategiska VA-planen följer Havs- 
och Vattenmyndighetens vägledning (rapport 2014:1), vilken är en följd av 
åtgärdsprogrammen för vatten. 
 
Den strategiska VA-planeringen är en rullande process och har genomförts i flera steg i 
enlighet med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer som visas nedan. I VA-
översikten har nuläget beskrivits tillsammans med en sammanställning av kommunens 
utmaningar och behov. Med dessa som utgångspunkt upprättades en VA-policy med målbild 
och tillhörande ställningstaganden. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan kommunens 
styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare av VA-
planen. Detta dokument är kommunens VA-handlingsplan vars syfte är att tydliggöra vilka 
åtgärder som krävs för att ta sig från nuläget som beskrivs i översikten till den målbild som 
definierats i VA-policyn. 

 
Figur 1 Beskrivning av arbetsprocess 

 
VA-policyn 
VA-policyn antogs av kommunfullmäktige den 3 februari 2022 (2021/1014) och har varit 
styrande och vägledande i framtagande av VA-handlingsplanen.  
 
Den målbild som togs fram i arbetet med VA-policyn för Stenungsunds kommun är följande: 
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VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra 
en hållbar utveckling i kommunen som helhet. Det ska finnas en medvetenhet om vattnets 
värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 
invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så 
att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker 
och tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 
kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 
goda möjligheter till rekreation.  

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas. 
 
VA-handlingsplan 
VA-handlingsplanen består i tre delar, VA-utbyggnad med klassning av områden, beskrivning 
av identifierade åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig, trygg, hållbar och robust VA-
försörjning och god vattenstatus i kommunens vattenförekomster samt beskrivning av hur 
VA-planen ska genomföras och följas upp. 

VA-utbyggnad 
Kommunens skyldighet att förse ett område med allmänna vattentjänster regleras i Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, 6 §. Enligt denna paragraf har kommunen ett ansvar 
att ordna vattentjänster för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk 
för människors hälsa och miljö föreligger. Det är viktigt att i god tid identifiera områden som 
omfattas av denna paragraf och skapa en långsiktig plan för VA-utbyggnad. Utan en VA-
utbyggnadsplan riskerar kommunen att ställas inför förelägganden om att inrätta allmänna 
vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att 
göra detta vid ett senare tillfälle. En god planering av VA-utbyggnad ger kommunen 
möjlighet att styra i vilken ordning olika områden ska anslutas till den allmänna VA-
försörjningen samt när planerad utbyggnation kan ske. Därmed ökar även kommunens 
kontroll över VA-taxans utveckling.  

I VA-handlingsplanen har områden identifierats som skulle kunna utgöra ett större 
sammanhang. Dessa benämns ”VA-planområden” och i dessa områden skulle det kunna 
finnas grund för att tillämpa § 6 LAV. VA-planområdenas behov av en allmän VA-
anläggning har bedömts utefter kriterierna Miljö, Hälsa samt Samhälle. Därefter har 
möjligheten för en VA-utbyggnad värderats. VA-planområden har därefter klassats i följande 
kategorier: 
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- Enskilt VA-område 
- VA-bevakningsområde 
- VA-utredningsområde 
- VA-utbyggnadsområde 

De områden som klassats i kategorin för VA-utbyggnadsområden är: 

- Härgusseröd, inom detaljplan öster om väg 650 
- Källsnäs och Källsby 
- Kvarnhöjden 
- Norra Hallerna 

För VA-utbyggnadsområdena finns behov av en förändrad lösning för VA-försörjning ur 
miljö- och hälsoperspektiv. Behovsutredningar ska utföras för områdena där det utreds vilka 
vattentjänster som det föreligger behov av samt tas fram förslag för geografisk avgränsning av 
verksamhetsområdet. En 10-årig VA-utbyggnadsplan kommer att tas fram där det beslutas om 
prioritetsordning och tidplan för VA-utbyggnad till de olika områdena. 

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för 
vattenförsörjning eller omhändertagande av spill- och dagvatten. Det är inte klargjort hur VA-
försörjningen ska lösas på bästa sätt. Behovet av eller möjligheten till en förändrad VA-
försörjning behöver utredas ytterligare.  

Åtgärdslista 
Åtgärder som krävs för att uppnå målen och ställningstaganden i VA-policyn har identifierats 
av arbetsgruppen och i åtgärdslistan anges ansvarig och medverkande enhet samt tidplan för 
när åtgärden ska utföras. VA-handlingsplanen utgör därmed ett viktigt styrdokument och 
kommer tillämpas genom att framtagna åtgärder förs in i kommunens löpande budgetprocess. 

Implementering/genomförande 
VA-planen i sin helhet ska uppdateras minst var 4e år, lämpligtvis i samband med 
framtagande av planeringsstrategi alternativt ny översiktsplan.  

Under rubriken ”Bedömning utifrån Agenda 2030” beskrivs vilka mål i Agenda 2030 som 
VA-handlingsplanen berör. I det nationella arbetet för att uppnå den ekologiska dimensionen 
av Agenda 2030 har Sverige tagit fram 16 miljömål. De nationella miljömålen med stark 
koppling till VA-planen är;  
- Begränsad miljöpåverkan 
- Giftfri miljö 
- Ingen övergödning 
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- Levande sjöar och vattendrag  
- Grundvatten av god kvalitet  
- Hav i balans samt levande kust och skärgård  
- God bebyggd miljö 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De åtgärder och VA-utbyggnader som finns planerade under 2022–2023 ryms inom beslutad 
budget. Därefter kommer investeringsbehov för åtgärder kontinuerligt föras in i kommunens 
budgetprocess för framtida investeringar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
VA-planering syftar bland annat till att säkra långsiktig tillgång på hälsosamt och rent 
dricksvatten och att uppnå en god vattenkvalitet i sjöar, hav och vattendrag. Att arbeta för att 
säkerställa långsiktig tillgång på hälsosamt och rent dricksvatten ger positiva konsekvenser 
för såväl dagens som kommande generationer. Att uppnå en god vattenkvalitet i sjöar, hav 
och vattendrag får en positiv inverkan då barn badar i och leker i anslutning till dessa. 

Juridiska bedömningar 
I vattenmyndigheternas vattenförvaltningsplan finns åtgärdsprogram som anger att 
kommunerna ska utveckla VA-planer. Det är däremot inte lagstyrt hur dessa ska utformas 
utan det är upp till kommunerna. I förslaget till nytt åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen 
finns en åtgärd som omfattar att kommunerna senast 2 år efter antagande ska genomfört en 
förvaltningsövergripande vattenplanering. VA-planen och flera av åtgärderna i VA-
handlingsplanen är viktiga delar i denna åtgärd. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör följande mål i Agenda 2030: 
Mål 6 om Rent vatten och sanitet för alla. 
Mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 
Mål 13 om att Bekämpa klimatförändringarna. 
Mål 14 om Hav och marina resurser. 
Mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-02 
VA-handlingsplan 2022-05-02 
Bilaga 1 Åtgärdslista 2022-05-02 
Bilaga 2 Manual för hantering av modellverktyget 2022-05-02 
Bilaga 3 Områdesbeskrivningar  
VA-översikt 2022-01-03 
VA-policy 2022-02-03 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Infrastruktur  
 
 
Beslut skickas till 
lisa.chohan-stromner@stenungsund.se 
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1 Inledning 

1.1 Strategisk VA-planering i Stenungsunds kommun 

Syftet med den strategiska VA-planen (vatten och avlopp) som Stenungsunds kommun tagit 

fram är att tydliggöra hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med vattenförsörjning samt 

hantering av dag- och spillvatten, vidare kallat VA-försörjning.  

VA-planen består av tre delar; VA-översikten, VA-policyn och föreliggande VA-

handlingsplan. Arbetet har genomförts i flera steg i enlighet med Havs- och 

vattenmyndighetens rekommendationer1 (se Figur 1). I VA-översikten har nuläget beskrivits 

tillsammans med en sammanställning av kommunens utmaningar och behov. Med dessa som 

utgångspunkt upprättades en VA-policy med målbild och tillhörande ställningstaganden. 

Arbetet har utförts i nära samarbete mellan kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker 

samt Sweco som processledare och författare av VA-planen. Detta dokument är kommunens 

VA-handlingsplan vars syfte är att tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att ta sig från nuläget 

som beskrivs i översikten till den målbild som definierats i VA-policyn. 

 

 

Figur 1. Stegen i en strategisk VA-plan enligt Hav:s vägledning. 

 

 
1 Havs- och vattenmyndigheten, 2014 

Uppstart

av arbetet

VA-översikt

VA-policy
VA-handlingsplan

inkl utbyggnadsplan

Genomförande 
och uppföljning

av åtgärder
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VA-planen med dess olika delar fungerar som styrdokument och beskriver hur Stenungsund 

ska lösa VA-försörjningen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med hjälp 

av VA-planen skapas en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. Åtgärdsbehovet 

definieras vilket möjliggör en långsiktig ekonomisk planering.  

VA-handlingsplanens fyra fokusområden listas nedan (Handläggningsrutin för enskilt VA i 

väntan på VA-utbyggnad utgör separat dokument och är därför gråmarkerad i figuren nedan): 

 

 
 

1.1.3 Identifierade utmaningar enligt VA-översikten 

Nedan ges en kortfattad summering av de utmaningar som identifierats i kommunens VA-

översikt:   

• Att uppnå god status i samtliga vattenförekomster i enlighet med Vattendirektivet. 

• Säkerställa att vattenskyddsområden motsvarar skyddsbehovet för kommunens 

vattenresurser.  

• Hantering av den yttre hotbilden mot vattenförsörjningen samt informationssäkerhet 

vid behandling av kartunderlag.  

• Säkerställa att kommunens vattenförsörjning är långsiktig och hållbar. 

• Att säkerställa kommunens tillgång till råvattenuttag. 

• Hantera den höga belastningen till reningsverken och den höga andelen tillskottsvatten 

i ledningsnätet.   

• Tydliggöra ansvarsfördelningen kring kommunens uppströmsarbete.  

• De allmänna ledningssystemen är gamla och är inte dimensionerade för framtida 

utbyggnad vilket behöver hanteras genom en långsiktig och hållbar plan för drift, 

underhåll och förnyelse.  

• Att minska läckaget av dricksvatten i ledningsnätet. 

VA-utbyggnad

Enskilt VA i väntan på 

VA-utbyggnad 

Åtgärder för att uppfylla 
målbild och 

ställningstaganden och 
arbeta enligt VA-policyn

Genomförande och 
uppföljning
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• Att statusen på dagvattensystemet är oklar och att det sannolikt förekommer 

kapacitetsbrist. 

• Oklar ansvarsfördelning för dag- och skyfallshantering vid planering, genomförande 

samt vid drift och underhåll.  

• Det saknas en utbyggnadsplan för den allmänna VA-försörjningen och underlag för 

bedömning av vilka områden som är lämpliga för enskilt VA. Ett antal områden som är 

aktuella för exploatering är inte heller anslutna till det allmänna verksamhetsområdet 

för VA. 

• Säkerställa att befintliga styrdokument aktualiseras kontinuerligt.  

 

1.1.2 Målbild och ställningstaganden 

I kommunens VA-policy framgår det att Stenungsunds arbete med VA-försörjning strävar 

efter att nå följande övergripande målbild:  

 

Figur 2. Övergripande målbild för Stenungsunds VA-försörjning. 

”VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra 

en hållbar utveckling i kommunen som helhet. 

Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra 

till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 

invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så 

att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
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långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och 

tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 

kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 

goda möjligheter till rekreation.  

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 

ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 

klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas.” 

Därtill finns 26 ställningstaganden som tydliggör hur kommunen ska arbeta långsiktigt i frågor 

kring VA-försörjning. Det finns ställningstaganden av övergripande karaktär samt 

ställningstaganden för både allmän och enskilt dricks- och spillvattenförsörjning, samt 

dagvatten och skyfallshantering.  

1.2 Metod och avgränsning 

Arbetet med VA- handlingsplanen har letts av Sweco i samverkan med en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen. Detta för att alla i kommunens 

organisation som är berörda av VA-försörjningsfrågor ska få möjlighet att påverka innehållet. 

Under arbetet hölls workshopar och arbetsmöten med arbetsgruppen. Behov och 

frågeställningar har förankrats även utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner 

(styrgruppen, se figur nedan) som i berörda politiska instanser.  

Arbetets utgångspunkt har varit de befintliga underlag som funnits att tillgå samt det som 

arbetsgruppen presenterat vid workshops och arbetsmöten. 
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Projektorganisationen för VA-planen består av en styrgrupp och en arbetsgrupp med 

representanter från Stenungsunds kommun enligt tabellen nedan. 

 

 

  

Arbetsgrupp 

Liza Nyman Pernilla Larsson Erica Ottosson 

VA-Projektledare Exploateringsingenjör Miljöinspektör 

 

Lisa Chohan Strömner Linnéa Skott Linus Persson 

Strategisk processledare Planarkitekt Bygginspektör 

 

Maria Alm Torun Hultén Linda Källfelt 

Miljöstrateg Planarkitekt Projektledare VA-drift 

 

Karin Martinsson Anna Zeffer Alexander Andersen 

Miljöstrateg Miljöinspektör Samhällsplanerare 

 

Victoria Lind Magnusson  

Utvecklingsledare Natur Miljö  

 

Styrgrupp 

Daniel Jerling Camilla Svensson 

Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Infrastruktur 

 

Konsultstöd Sweco 

Tove Lindfors Karin Heimdal 

Uppdragsansvarig VA-strateg 

 

Sofia Refsnes Christina Wetterlundh 

VA-strateg Specialist 
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2 VA-utbyggnad 

2.1 Behovet av en VA-utbyggnadsplan 

Det är 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som reglerar kommunens 

skyldighet att förse ett område med allmänna vattentjänster. Enligt 6 § LAV, har kommunen 

ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som 

tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger. 

Eftersom kommunens samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-försörjning är 

det viktigt att skapa upprätta ett handlingsutrymme genom att i god tid identifiera potentiella 

§6-områden och skapa en långsiktig plan för VA- utbyggnad. Utan en plan för VA-utbyggnad 

riskerar kommunen att ställas inför förelägganden enligt 51 § Lag LAV om att inrätta allmänna 

vattentjänster i områden där man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att 

göra det vid ett senare tillfälle. VA-utbyggnadsplanen är även ett stöd för andra enheter inom 

kommunen samt utgör en bra grund för en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till 

exempel gällande prioriteringar. När planer, ärenden och beslut kommuniceras, motiveras samt 

hanteras på ett tydligt och enhetligt sätt ger det förutsättningar för en ökad förståelse och 

acceptans. Därmed kan arbetet bedrivas mer effektivt. 

En god VA-planering ger kommunen möjlighet att styra i vilken ordning olika områden ska 

anslutas till den allmänna VA-försörjningen samt när planerad utbyggnation ske. VA-

utbyggnadsplanen ökar därmed kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. 

2.2 VA-utbyggnadsplanens arbetsgång 

Fastigheter inom verksamhetsområde för allmän VA-försörjning tillhör allmänt VA-område. 

Fastigheter i mycket gles bebyggelse, utanför allmänt verksamhetsområde, tillhör enskilt VA-

område. Mellan dessa två ytterligheter finns områden med tät bebyggelse där det är enskild 

VA-försörjning idag.  

I VA-handlingsplanen identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större 

sammanhang”. Dessa områden benämns vidare som VA-planområden. I VA-planområden kan 

det finnas grund för att tillämpa § 6 LAV.  

Det finns otydligheter i lagen kring vad som krävs för att bebyggelse ska utgöra ett så kallat 

större sammanhang. I förarbetena till lagen nämns 20–30 hushåll medan rättspraxis visar att så 

få som 8 hushåll kan utgöra ett större sammanhang. Gällande avstånd mellan husen anger 

rättspraxis i ett fall att 300 meter var för långt för att utgöra del av större sammanhang medan 

ett annat fall visade att 150–200 m var applicerbart. 

VA-planområden i Stenungsunds kommun utgörs därför av bebyggelsegrupper som uppfyller 

följande kriterier; 20 hus eller fler med ett avstånd om 150 meter eller mindre mellan husen. I 

de identifierade VA-planområdena sker idag försörjningen av dricksvatten och 

omhändertagandet av spillvatten med enskilda anläggningar. De enskilda anläggningarna kan 
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vara brunnar och avloppsanläggningar för enstaka hushåll eller grupper av hushåll. 

Ledningsnät som utgörs av en gemensamhetsanläggning som är anslutna till den allmän VA-

anläggning har i arbetet bedömts som enskilda anläggningar då dessa ej ingår i den allmänna 

anläggningen. 

I  

Figur 3 beskrivs den arbetsgång som använts vid bedömning av de identifierade VA-

planområden. 

 

Figur 3. Arbetsgång för bedömning av VA-planområden. 

De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som 

tillsammans bildar områdets behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering. 

Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta 

vidare med. Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-

försörjning eller andra förbättrande åtgärder. Klassningen av VA-planområdena görs utifrån 

arbetsgruppens bedömning av olika kriterier som inarbetas i Swecos bedömningsmodell. 

Resultatet av analysen baseras på en viktning mellan de olika kriterierna samhälle, miljö och 

hälsa har ansetts ha samma dignitet. Kriterier avseende behovet visar hur angeläget det är att 

ett område får en förändrad VA-försörjning, se Figur 4. Kriterier avseende möjligheten 

indikerar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmän VA-försörjning genom 

överföringsledningar till den befintliga allmänna VA-anläggningen, se Figur 5. För vidare 

beskrivning av hur kriterierna bedömts och tolkats i detta projekt hänvisas till Bilaga 2.  

Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med 

underkriterier enligt Figur 4. För närmare beskrivning, se bilaga 2. Kriteriet för samhälle 

baseras på antal hushåll i varje område. En annan faktor i detta kriterie är områdets 

bebyggelsetryck och därmed på sikt förändrad VA-situation. Faktorn för miljö analyseras 

utifrån områdets nuvarande VA-lösning där utsläpp från avloppsanläggningar har en negativ 

påverkan samt om det finns risk för påverkan i en känslig recipient i området. I det sista 

rekvisitet, människors hälsa, bedöms områdets tillgång till dricksvatten med tillräcklig kvalitet 

och ett möjligt uttag som bedöms kunna tillgodose områdets behov, se Figur 4. 
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Figur 4. Kriterier vid bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning och avloppshantering. 

De faktorer som bygger upp ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas 

på de huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I 

det här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till 

den befintliga allmänna VA-anläggningen. Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en 

kostnad för VA-anslutning av respektive område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, 

dvs i vilka aspekter är möjligheten för VA-anslutning god (vanligtvis förknippat med lägre 

kostnader för VA-utbyggnad) och var är möjligheterna mindre goda (vilket vanligen innebär 

högre kostnader för VA-utbyggnad). 

Om området är beläget i närheten av den allmänna anläggningen och bebyggelsestrukturen 

tillåter dubbelsidigt nyttjande av huvudledningen ökar möjligheten för anslutning av fler 

fastigheter per meter ledning. Avståndet mellan fastigheterna i området utgör också en faktor i 

denna bedömning då det påverkar hur långt ifrån varandra förbindelsepunkten måste anläggas. 

Möjligheten till utbyggnad påverkas även av områdets fysiska förutsättningar som 

jordartsförhållanden, höjdvariationer och lutning då detta påverkar den allmänna 

anläggningens utformning om exempelvis behov av pumpning i området uppstår. Detta 

påverkar inte bara kostnad för utbyggnad utan även framtida drift- och underhållskostnader. 

Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg innebär normalt 

att kostnaden eller det administrativa förarbetet ökar. Sådana förarbeten kan bland annat 

utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden.  

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med 

den del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning 

och takten för VA-utbyggnad. Målsättningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla 

berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre komplext att bygga ut VA och hur 

behovet inom olika områden skiljer sig åt, se Figur 5. 

. 
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Figur 5. Kriterier vid bedömning av möjligheter till förändrad vattenförsörjning och avloppshantering. 

Den slutgiltiga klassningen av VA-planområden påverkas även av andra faktorer. Geografisk 

placering och övriga förutsättningar så som lutning och övriga markförhållanden kan påverka 

klassificeringen. Även planerad exploatering, status i den allmänna VA-anläggningen och 

andra faktorer som kan leda till samordningsvinster kan påverka tidplanen för planerad VA-

utbyggnad.   

Utifrån VA-planområdenas behov, möjlighet och ytterligare påverkansfaktorer kategoriseras 

alla VA-planområden som ett av alternativen i Figur 6. 

 
Figur 6 Beskrivning av de olika kriterierna för VA-planområden 
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Figur 7. Schematisk figur som illustrerar de fyra olika områdestyperna för VA-planområdena och allmänt 
verksamhetsområde. Figuren baseras på områden med 20 hus eller fler på ett avstånd om 150 meter 
ifrån varandra. All bebyggelse som inte faller inom några av dessa områden klassas som 
glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp. 

Eftersom bedömningen görs utifrån kommunens tillgängliga underlag behöver de uppdateras 

och vid behov omklassificeras när nytt underlag inkommer eller förutsättningarna förändras. 

2.3 VA-planområden samt analys  

I detta avsnitt redovisas VA-planområdenas behov och möjlighet till förändrad VA-

försörjning. I Figur 8 presenteras områdena inom kommunen som utgör VA-planområden och 

som utvärderats enligt arbetsgången ovan. Den exakta avgränsningen av vilka fastigheter som 

kommer ingå i en eventuell utvidgning av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 

kommer studeras senare.  

I Tabell 1 och Figur 9 framgår respektive områdes behov av samt möjlighet till förändrad VA-

försörjning samt hur områdena förhåller sig till varandra. I diagrammet har området 

klassificerats som antingen; enskilt VA-område i grönt, VA-bevakningsområdena i gult, VA-

utredningsområdena i orange och slutligen blått som redovisar VA-utbyggnadsområdena. För 

en kort sammanfattande beskrivning av varje område se Bilaga 3.  
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Figur 8. Identifierade VA-planområden. 
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Tabell 1. Bedömning av respektive områdes behov av (röda staplar) samt möjlighet till (blå staplar) 
förändrad VA-försörjning. 
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Figur 9. Diagram som presenterar respektive områdes behov av samt möjlighet till förändrad VA-
försörjning. Varje område har klassificerats som antingen enskilt VA-område i grönt, VA-
bevakningsområdena i gult, VA-utredningsområdena i orange eller VA-utbyggnadsområde i blått.  
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2.3.1 Enskilt VA-område  

Ett enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart omhändertagande 

av avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas genom enskilda VA-anläggningar idag så väl 

som i framtiden. I områden med enskilt VA är det varje fastighetsägares ansvar att 

försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar 

tillfredsställande.  

Enskilt VA-område 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

1 Tegen 9 Käderöd 33 Skotthed 

3 Övre Hällesdalen 10 Viddesgärde 34 Tortorp 

4 Rödmyren/Viddesgärde 12 Kycklingedalen 35 Raröd 

5 Gullborga 16 Lasshammar 39 Jordal 

6 Amdal 26 Grinstorp 40 Rämma 

8 Ödsmål-Röd 28 Saxeröd 41 Furudalen 

 

2.3.2 VA-bevakningsområde  

Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som, utifrån 

den information kommunen har, fungerar tillfredsställande idag. Om bebyggelsen skulle utökas 

eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppsituationen kommer att fungera 

tillfredställande.  

Kommunen bör därför bevaka till exempel antalet tillkommande bygglov eller förändring i 

nyttjande av bebyggelsen. När ett bevakningsområde börjar förändras kan det klassas om till 

VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde.  

VA-bevakningsområde 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

2 Hällesdalen 15 Stora Askerön, Östra 21 Järnklätt/Kärr 

11 Krontofta 20 Norra Stenungsön 27 Norra Tveten 

13 Östra Skår/Talbo     

 

2.3.3 VA-utredningsområde  

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för 

vattenförsörjning eller omhändertagande av spillvatten. Det är inte klargjort hur VA-
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försörjningen ska lösas på bästa sätt. Behovet av eller möjligheten till en förändrad VA-

försörjning behöver utredas ytterligare.   

VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. När utredningen är utförd blir området i 

stället VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-område. Att en 

utredning görs innebär inte per automatik att allmän VA-utbyggnad blir aktuellt. 

VA-utredningsområde 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

7 Kolhättan/Klätten 24  Skönhammar 31 Kyrkeby 

14 
Stora Askerön, 

Norra 
25 Spekeröd/Kännestorp 38 Källsby Övra 

17 Grössbyn 29 
Bråland/Öster om väg 

160 
42 

Timmervik/Sävelycke/ 

Baggehög 

19 
Härgusseröd 

väster om väg 650 
30 Norra Anrås 43 Stora Askerön 

23 Bäckmans väg     

 

2.3.4 VA-utbyggnadsområde 

Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har 

behov av en förändrad VA-struktur. Dessa områden planeras att införlivas i 

verksamhetsområde för allmänna dricks- och spillvattentjänster.  

För VA-utbyggnadsområden ska även behovet av allmänt dagvatten utredas. 

Behovsutredningen bör grundas i 6 § LAV och identifiera huruvida det föreligger ett behov av 

allmän dagvattenhantering ur miljö – eller hälsoperspektiv. 

VA-utbyggnadsområde 

Nr VA-planområde Nr VA-planområde 

18 
Härgusseröd öster om 

väg 650 
32 Kvarnhöjden 

22 Norra Hallerna 36 Källsnäs och Källsby 
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3 Åtgärder 

Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska kunna erbjuda sina 

invånare och verksamheter god service samt uppfylla kommunens skyldigheter för vatten- och 

avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs det övergripande 

åtgärdsbehovet för att uppnå en hållbar utveckling av VA-försörjningen i kommunen. 

Handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur ett 

förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå målbilden och arbeta enligt VA-policyns 

ställningstaganden.  

På de workshopar som ligger till grund för handlingsplanen har ett resonemang förts om att de 

effektivaste åtgärderna som ger mest nytta ska genomföras. Utgångspunkten har varit att 

prioritera åtgärder som minimerar riskerna för miljön, motverkar negativa effekter på 

ekologiska systemen. Även ekonomiska effekter och konsekvenser ska vägas in med 

ambitionen att uppnå en hållbar och cirkulär ekonomi.  

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens organisation och det 

förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in dessa i sin verksamhetsplanering. Detta 

kommer kräva samarbete mellan olika delar i kommunens organisation. Huvuddelen av 

åtgärderna har operativ karaktär som ryms inom det arbete kommunens tjänstemän har mandat 

att driva, men det finns även åtgärder som påverkas av kommunens politiska inriktning.  

Åtgärderna har kategoriserats enligt Figur 10 och beskrivs i kapitel 3.1 till 3.4. Åtgärderna är 

sammanställda i Bilaga 1 där en grov tidplan och ansvarig funktion redovisas. Ansvaret för 

genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller inom kommunens 

organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed 

medansvariga för att VA-planen ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning 

idag och vid eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-

planens åtgärder. 

 

Figur 10. Kategorisering av åtgärder. 
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Övergripande

Allmän dricksvattenförsörjning

Allmän spillvattenförsörjning

Enskild VA-försörjning

Dagvatten och skyfall
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3.1 Övergripande 

Genom tydliga kommunikationsvägar, en god politisk förankring och långsiktiga planer för 

kommunens VA-försörjning läggs grunden till en väl fungerande och effektiv 

samhällsbyggnadsprocess. För att åstadkomma detta krävs tydliga styrdokument som 

harmoniserar med varandra, tydlig ansvarsfördelning och en god samordning mellan enheter. 

Ett steg i denna riktning är den genomförda rekryteringen av en strategisk processledare inom 

Infrastruktur som kommer att ansvara för VA-planens implementering och därmed samordna 

arbetet med Å5. Även formalisering av en förvaltningsövergripande VA-plangrupp (Å1 och 

Å2) är en viktig pusselbit för att uppnå ett effektivt arbetssätt och en god kommunikation 

mellan berörda enheter. Utöver en bred representation behövs tydliga beskrivningar och rutiner 

för arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, mandat och kommunikationsvägar. Den strategiska 

processledaren inom Infrastruktur bör också ingå i denna grupp. VA-plangruppen bör även 

arbeta med att genomföra åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen (Å3, Å4 och Å13), 

dvs hur olika insatser ska ske och när samt vilket budskap som ska delges olika målgrupper.  

Att eftersträva en hållbar taxeutveckling samt att analysera åtgärders kostnader i förhållande 

till nytta bidrar till att skapa ett effektivt arbetssätt där resurser nyttjas på ett så hållbart sätt 

som möjligt. Det möjliggör en ekonomi i balans över tid där budgeten ligger i fas. En årlig 

översyn av taxan bör göras med en tidshorisont på tre år och kopplas till både drifts- och 

investeringsbudget (Å6). 

För att säkerställa VA-försörjningens funktion och för att kunna möta framtida krav ska 

kommunen ta fram en långsiktig plan för drift, underhåll och förnyelse (DUF) (Å7). Detta 

bidrar till mer fokus på planerat underhåll och mindre tid för akuta insatser inom driften. 

Behovet av reinvesteringar i befintlig infrastruktur i kombination med framtida investeringar 

på grund av nya krav och utbyggnad till fastigheter kommer tydliggöra vilken intern kapacitet 

som behövs inom kommunen (se kapitel 4 för vidare resonemang kring behov av personella 

resurser). Läcksökning (Å24) och modellering av det kommunala ledningsnätet (Å25) utgör 

betydelsefulla underlag vid framtagande av en DUF-plan. Detsamma gäller separering av dag- 

och spillvattennätet (Å32) samt åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten (Å31). 

Genomförandet av dessa åtgärder kan därför med fördel samordnas. 

Å1. Skapa en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbetet med VA-planen. 

Å2. Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter, resursbehov och ansvarsfördelning. 

Å3. Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen där det framgår vad som ska 

kommuniceras till vem och när det ska ske. 

Å4. Uppdatera hemsidan och intranätet i enlighet med kommunikationsplanen. 

Å5. Upprätta rutin för uppdatering av styrdokument kopplat till VA-planen så att dessa hålls 

aktuella och harmoniserar med varandra. 

 

 

Å6. Genomför årlig översyn av VA-taxan. 

Å7. Ta fram en långsiktig plan för drift, underhåll och förnyelse med beslutad förnyelsetakt för 

kommunens ledningsnät. 
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I VA-utbyggnadsplanen presenteras de områden till vilka allmän VA-försörjning bör byggas 

ut utifrån Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Dessa områden behöver utredas vidare 

utifrån befintliga förutsättningar och framtida planer (Å8-Å13). Att stämma av utbyggnad av 

VA-försörjning mot tänkt bebyggelseutveckling enligt översiktsplaner och planprogram är ett 

effektivt sätt att nyttja olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, skapa en långsiktighet, hitta 

synergieffekter samt ta vara på utfört arbete och kompetens. Det skapar också en bra grund för 

en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till exempel gällande prioriteringar. När 

planer, ärenden och beslut kommuniceras, motiveras samt hanteras på ett tydligt och enhetligt 

sätt ger det förutsättningar för en ökad förståelse och acceptans. Därmed kan arbetet bedrivas 

mer effektivt. 

Vatten har ett stort värde som dricksvattenresurs, för den biologiska mångfalden och för det 

rörliga friluftslivet. I Stenungsund finns hav, sjöar och vattendrag vilket gör detta värde särskilt 

stort. För att dessa värden ska kunna bevaras och utvecklas krävs ett långsiktigt arbete.  

Kommunen ska ta fram en övergripande recipientklassning (Å14) som sammanställer den 

information som finns tillgängligt för recipienterna och vad för hänsyn som behöver visas för 

varje respektive recipient. Syftet är att få en översikt över värdena och känsligheten vilket kan 

ligga till grund för prioritering av åtgärder kopplat till exempelvis dagvatten, åtgärder kring 

tillskottsvatten och tillsyn av enskilda avlopp. Detta är ett betydelsefullt underlag för både 

genomförande av lokala åtgärdsprogram (Å15) samt för framtagande av dagvattenplan (Å38). 

Enligt Vattendirektivet och Miljöbalken har kommunen en skyldighet att vidta de åtgärder som 

föreskrivs i Åtgärdsprogrammen samt att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna (MKN) vid 

planläggning och andra ärenden (se Å16). För att kunna genomföra kostnadseffektiva lokala 

åtgärder krävs ett lokalt underlag som beskriver var, hur, när, av vem och till vilken kostnad 

åtgärder ska genomföras. Detta görs genom att ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens 

avrinningsområden.  

Å8. Upprätta en 10-årsplan för VA-utbyggnad (utifrån resultatet i VA-utbyggnadsplanen). 

Å9. Utbyggnad till VA-planområdena ska planeras, utredas och projekteras, därtill ska 

behovet av verksamhetsområde för dagvatten klargöras.  

Å10. Genomför fördjupade utredningar av de VA-utredningsområden som identifierats i VA-

utbyggnadsplanen.  

Å11. Genomför årlig aktualisering av klassningen av VA-planområden och kommunicera 

eventuella förändringar till berörda delar av kommunens organisation. 

Å12. Ta fram rutiner åt berörda delar av kommunens organisation för att den ordinarie 

verksamheten ska beakta klassningen av VA-planområden. 

Å13. Ta fram kommunikationsmaterial till VA-utbyggnadsområden och informera berörda.  

Å14. Ta fram en kommunövergripande recipientklassning som identifierar recipienternas 

känslighet. 

Å15. Upprätta lokala åtgärdsprogram (LÅP) för kommunens vattenförekomster och säkerställ 

att dessa integreras i samhällsbyggnadsprocessen. 
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Exempel på åtgärder som minskar föroreningsbelastningen till kommunens recipienter och 

bidrar till förbättrad vattenkvalitet är VA-utbyggnad, fortsatt VA-sanering av ledningsnät och 

ökad tillsyn på enskilda avlopp. Det är även viktigt att ställa tydliga krav i tidiga skeden i 

planprocessen (både översiktsplan och detaljplan) som följs upp vid anläggning och drift. 

Kommunens vattenprovtagning är en viktig del i att bedöma nuvarande status och för att följa 

upp effekten av utförda åtgärder. Det är därmed av stor betydelse att pågående provtagning 

fortsätter.   

För att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning behöver det finnas tydliga mål, rutiner och 

verktyg för att utveckla och implementera VA-planens förhållningssätt i kommunens 

vardagliga arbete. Tydliga stöd för handläggare i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, 

från strategisk planering till genomförande, bidrar till att skapa ett gemensamt arbetssätt och 

att förutsättningar för en god samordning mellan olika sektorers arbete (Å16). Arbetet kan med 

fördel samordnas med arbetet att ta fram en dagvattenplan (Å36) då dessa har flertalet 

gemensamma beröringspunkter. Exempelvis omfattar en dagvattenplan bland annat 

dagvattenhanteringens roll i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen. 

Vatten är snabbt på väg att bli en bristvara. Vatten står även i fokus för mål nummer sex bland 

de globala målen för hållbar utveckling. Det pågår standardiseringsarbete både i Sverige och 

internationellt när det gäller återanvändning av vatten. Att fler stora aktörer tar steget att bli 

vattenförvaltare är avgörande för att angripa vattenbristen. I Stenungsund är industrin en 

mycket stor förbrukare av vatten. För att hitta mer effektiva sätt att använda kommunens vatten 

på har Stenungsund påbörjat ett projekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med 

industrin och RISE. Första steget var en kartläggning som genomförts och redovisas i maj 

2022. 

Säkerhetsläget i världen idag har ytterligare tydliggjort vikten av att skydda samhällsviktig 

verksamhet mot yttre hot av olika slag. Dricksvattenförsörjningen är ett exempel på en sådan 

verksamhet där det skulle bli stora konsekvenser för samhällets om den utsattes sabotage. Hur 

dessa yttre hot ska hanteras för att säkra en god dricksvattenförsörjning behöver hanteras. Ett 

första steg är att öka kunskapsnivån och medvetenheten kring frågan genom att delta i eller 

arrangera någon utbildningsinsats kring detta (Å20). Detta arbete skulle också med fördel 

Å19. Delta i utvecklingsprojekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med industrin och 

RISE.   

 

Å16. Ta fram handläggarstöd för hantering av VA-försörjningen i samhällsbyggnadsprocessen. 

Å17. Ta fram verksamhetsmål för VA-enheten.   

Å18. Skapa ett årshjul för VA-planeringsarbetet som samordnas med kommunens övriga 

planering. 

Å20. Delta i/arrangera utbildningsinsats i syfte att stärka säkerheten kopplat till yttre hot mot 

kommunens vattenförsörjning. 

Å21. Ta fram rutiner för god informationssäkerhet (t.ex. behandling av kartunderlag). 
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kunna kopplas ihop med kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys. 

Informationssäkerhet i samband med hantering av underlagsmaterial är också en viktig del för 

att säkerställa att det inte sprids på ett okontrollerat sätt och därmed bidrar till att öka risken för 

till exempel sabotage. Rutiner för hur hanteringen ska ske vid till exempel behandling av 

kartunderlag (Å22) skulle bidra till en ökad struktur i arbetet samt likartad ärendehantering. 

3.2 Allmän VA-försörjning 

3.2.1 Dricksvatten 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi är beroende av hälsosamt och rent vatten i tillräcklig 

mängd för att må bra. I kommunens översiktsplan anges att det kommer krävas mer råvatten 

och en ökad produktion av dricksvatten samt ett förstärkt ledningsnät. Utöver samarbetet med 

Kungälv och Tjörn finns det utifrån både kommunala och regionala underlag ett behov av att 

öka produktionen av dricksvatten för att öka redundansen och beredskapen i händelse av kris. 

I den regionala vattenförsörjningsplanen identifieras Stora Hällungen som en regionalt viktig 

vattenresurs. Även i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt (2016–2021) ställs det 

krav på att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. I remisshandlingen för det nya åtgärdsprogrammet för Västerhavets 

vattendistrikt (2021–2027) redovisas också åtgärder som kommunen ska arbeta med kopplat 

till vattenförsörjning. Där framgår bland annat att kommunerna ska ha en sektorsövergripande 

plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat som ska utgå från den regionala 

vattenförsörjningsplanen. Det betonas även att kommunen ska säkerställa ett långsiktigt skydd 

för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.  

För att säkra tillgången till vatten i framtiden krävs en större kunskap om kommunens 

naturgivna förutsättningar, tillgången till vattenresurser samt framtida vattenbehov. Detta 

föreslås ingå i en vattenförsörjningsplan vars syfte är att säkerställa tillgången till 

vattenresurser på lång sikt för både kommunal och enskild dricksvattenförsörjning (Å22). 

Planen bör bland annat kunna utgöra ett underlag för att bedöma möjligheten att anordna enskilt 

vatten i ett område, exempelvis vid ansökan om plan- eller förhandsbesked. Hänsyn bör även 

tas till annan vattenanvändning som till exempel bevattning och industriändamål vilket är en 

viktig faktor i Stenungsund då det, som tidigare nämnts, finns flertalet verksamheter i 

kommunen som förbrukar stora mängder vatten. Eftersom kommunen idag saknar 

reservvattentäkt skulle även potentiella vattenresurser för detta ändamål med fördel kunna 

inkluderas i arbetet.  

Å22. Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan som inkluderar möjligheter till regionalt 

samarbete för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning.    

Å23. Översyn av vattenskyddsområden och vid behov revidera dessa för att säkerställa långsiktigt 

skydd 

Å24. Utför systematisk läcksökning och genomför åtgärder för att minska läckaget. 

Å25. Ta fram rutin för fortsatt modellering av ledningsnät. 
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Tillgångarna kan därefter prioriteras, skyddas och synliggöras i den fysiska planeringen (Å23). 

Skyddsområden med tydliga föreskrifter styr vilken markanvändning som tillåts i området. 

Resultatet blir att långsiktig vattenkvalitet kan säkerställas i och med att marken inte får 

användas till något som påverkar täkten negativt.  

En vattenförsörjningsplan som redovisar nuvarande och framtida behov av dricksvatten utgör 

även ett nödvändigt underlag för att beslutad vattendom och uttagsbehov ska harmonisera med 

varandra och att framtida behov därmed ska kunna mötas. Annars är risken att det i vissa 

områden inte finns möjlighet att tillgodose den dricksvattenmängd som efterfrågas. En del i 

detta arbete är också att utföra systematiska läcksökningar (Å24). Utläckage av vatten från 

ledningsnätet är den största ”konsumenten” av dricksvatten i delar av Stenungsund. Analys av 

åtgärdsbehov samt genomförande av effektiva åtgärder för att minska utläckaget från 

ledningsnätet blir därmed viktigt för att uppnå en mer hållbar användning av kommunens 

vatten. Detta är också en viktig del att inkludera i arbetet med en DUF-plan (Å7). 

En strategisk och långsiktig plan för kommunens vattenförsörjning bidrar sammanfattningsvis 

till att skapa ett flergenerationsperspektiv där tillgången på dricksvatten säkerställs både för 

nuvarande och kommande invånare. Det ska fungera både till vardags och när störning av något 

slag uppstår. 

Vattendomar anger hur vatten som får hämtas från en vattentäkt, och hur mycket vatten som 

ska finnas i täkten. För att säkra möjligheten till vattenuttag för vattenverken i Ucklum och 

Svenshögen behöver kommunen ansöka om vattendomar av erforderlig storlek (Å26 och 27). 

Alternativa råvattenkällor för att säkra vattentillgången i Ucklum behöver också kartläggas i 

samband med detta. För att säkra kommunens framtida vattenförsörjning behöver kommunen 

även stärka sin samverkan och dialog med Vattenfall (Å28) samt kartlägga fördelningen av 

vattendomen som finns för Vattenfalls vattenverk i Stora Hällungen (Å29).  

Vattenbrist riskerar att bli en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Rent 

vatten är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett gott liv. Samtidigt tas ofta 

tillgången till vatten för givet. För att kunna uppnå en mer hållbar vattenanvändning är 

kommunikation kring vattnets värde en viktig framgångsfaktor. Detta behöver ske på ett 

Å26. Säkra möjligheten till vattenuttag genom att ansöka om tillstånd för vattenuttag för 

vattenverket i Svenshögen. 

Å27. Ansöka om tillstånd för vattenuttag för vattenverket i Ucklum samt utreda alternativa 

råvattenkällor. 

Å28. Stärka samverkan med Vattenfall för att säkra framtida vattenförsörjning. 

Å29. Kartlägg fördelning av vattendomen i Stora Hällungen för att se över möjlighet till ökad 

andel till kommunen. 

Å30. Ta fram aktivitetsplan för kommunikation om dricksvattenförsörjningen med brukare som 
målgrupp. 
Å31. Årlig uppdatering av nödvattenplan 
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strukturerat sätt och anpassas till den tänkta målgruppen (Å30). Samordning med nationella 

insatser där det redan finns färdigt underlag med olika budskap, underlättar detta arbete. 

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. En 

genomarbetad nödvattenplan är ett verktyg för kommunen i arbetet att säkerställa en 

funktionell nödvattenförsörjning vid leveransavbrott från den ordinarie 

dricksvattenförsörjningen. Det är därmed en viktig del av kommunens samlade 

krisberedskap. För att säkerställa dess genomförbarhet behöver den hållas aktuell genom 

kontinuerlig uppdatering (Å31). 

3.2.2 Spillvatten 

För att kunna möta framtida reningskrav, de utmaningar som klimatförändringarna innebär och 

samtidigt genomföra den planerade bebyggelseutvecklingen enligt översiktsplanen är det 

nödvändigt att arbeta strukturerat och ta fram en långsiktig plan för såväl VA-utbyggnad (Å8) 

som drift-, underhåll och förnyelse i den befintliga anläggningen (Å7). Att minska mängden 

tillskottsvatten i spillvattenledningarna är en viktig del i detta arbete (Å33). Det leder till 

minskad belastning på ledningar, pumpstationer och reningsverk. Då skapas förutsättningar för 

ytterligare avloppsanslutningar och bättre hushållning av energi och kemikalier i pumpar och 

reningsprocessen. Minskad andel tillskottsvatten leder till minskad risk för 

källaröversvämningar och bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten vilket ger 

förbättrad vattenkvalitet. En viktig del för att minska tillskottsvattnet är att arbeta systematiskt 

med att separera dag- och spillvattennätet.  

För att kunna nå Vattendirektivets krav om god status i samtliga vattenförekomster samt uppnå 

de nationella miljömålen måste resurser avsättas för att minska utsläpp av näringsämnen och 

miljöskadliga ämnen till mark, luft och vatten. Uppströmsarbete kan minska gifterna i miljön 

och mängden skräp i spillvattensystemet. Det är viktigt då reningsverk ej är byggda för att ta 

hand om miljögifter. Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer 

ut i avloppssystemet överhuvudtaget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare än att 

rena vattnet. Att ta fram en rutin för hur detta uppströmsarbete bör gå till, inklusive vem som 

ansvarar för olika delar, är en del i att arbeta mot renare vatten och uppnå Vattendirektivets 

krav (Å34). Som komplement till en sådan rutin är det fördelaktigt att skapa ett bättre 

kunskapsunderlag kring känsligheten hos kommunens recipienter (se Å14). 

Å32. Bedriva systematiskt arbete med separering av dag- och spillvatten. 

Å33. Ta fram åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten.  

Å34. Ta fram rutin och ansvarsfördelning för kommunens uppströmsarbete. 
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3.3 Enskild VA-försörjning 

För att uppnå kraven i Vattendirektivet krävs åtgärder för att bland annat minska mängden 

näringsämnen i avloppsvattnet. Stenungsund har inventerat de enskilda avlopp som finns i 

kommunen. Nästa steg är att ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp (Å33) samt fortsätta 

arbetet med inventering av dessa. Den lägger grunden för att identifiera de områden där 

åtgärder behöver vidtas. I slutändan kan resultatet av detta arbete bidra till att de enskilda 

avloppen uppnår god funktion.  

Kunskap om anläggningarnas status gör det lättare att planera och prioritera för eventuell 

kommunal anslutning av de enskilda avloppen. Fastighetsägaren får också, vid känd status, 

möjlighet att planera åtgärder för sin anläggning. Det blir en tydlighet i kommunikationen 

mellan kommunen och den enskilde vilket kan leda till en större trygghet för fastighetsägare 

utanför verksamhetsområden. Arbete med plan för enskilt VA i väntan på VA-utbyggnad samt 

ersättningspolicy för dessa har tagits fram som separata dokument. Dessa riktlinjer syftar till 

att få en enhetlig grund för handläggning av enskilda avlopp i VA-utbyggnads-områden 

(områden där kommunen planerar att bygga ut den allmänna VA-anläggningen) samt minska 

risken för att fastighetsägare saknar rätt information inför investeringsbeslut gällande enskilda 

avloppsanläggningar och därigenom undvika ersättningsskyldighet för onyttigblivna enskilda 

avloppsanläggningar. 

I den planerade rutinen för uppströmsarbete (Å34) finns det också möjligheter att inkludera 

arbete för att minska belastningen på näringsämnen från bland annat enskilda avlopp. 

Att i tidigt skede, till exempel i samband med att en ansökan om planbesked eller 

förhandsbesked inkommer, utreda förutsättningarna för VA-försörjningen i det aktuella 

området ger både kunskap och tydlighet i det fortsatta planarbetet. En geohydrologisk 

undersökning är ett viktigt underlag för att kunna uppnå detta (Å37). Det är viktigt att kartlägga 

vilka konsekvenser byggnation i området skulle kunna få och om det skulle fungera med 

enskild VA-försörjning eller om utbyggnad av det allmänna verksamhetsområdet skulle 

krävas. Om fastigheter med enskilt vatten får dålig dricksvattenkvalitet och/eller brist på vatten 

är risken att kommunen blir förelagd att utöka sitt verksamhetsområde dit. Kunskap gällande 

områden där behovet riskerar att överskrida tillgången är viktiga underlag för att kunna bedriva 

ett strukturerat inventerings-, åtgärds- och utbyggnadsarbete i enlighet med VA-

utbyggnadsplanen. I dessa områden bör inte heller ytterligare byggnation tillåtas utan att det 

finns en tydlig plan för vattenförsörjningen. Ett annat viktigt kunskapsunderlag i detta arbete 

Å35. Ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp och fortsätta arbetet med inventering av dessa 

Å36. Identifiera vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov inrätta 

skyddsområden. 

Å37. Ta fram en geohydrologisk undersökning. 
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är en inventering av dricksvattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov 

inrätta skyddsområden för att säkerställa en långsiktig tillgång av dricksvatten av god kvalitet 

från dessa (Å36). 

3.4 Dagvatten och skyfall 

Kommunen ska ta fram en dagvattenplan i syfte att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering 

(Å38). Eftersom dagvattenfrågan behöver hanteras övergripande i den kommunala 

samhällsplaneringen bör arbetet utföras tillsammans med en kommunal arbetsgrupp med 

representanter från berörda enheter. Åtgärden kan också med fördel samordnas med 

framtagande av handläggarstöd för samhällsbyggnadsprocessen (Å16) då de har flera 

gemensamma beröringspunkter. 

Viktiga delar som ska ingå i dagvattenplanen är ansvarsfördelning, krav och riktlinjer kring 

rening och fördröjning av dagvatten. Planen ska även innehålla vägledning för hur dagvatten 

ska hanteras och inkluderas i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, från strategisk 

planering till drift och skötsel. Den otydliga lagstiftningen och ansvarsfördelningen kring 

dagvatten gör att det finns behov av processkartläggning som resulterar i checklistor där 

arbetsgången och ansvarsfördelningen blir tydlig. De behov som identifieras under arbetets 

gång ska sammanfattas i en åtgärdslista där ansvarig enhet och tidplan tydliggörs. 

I arbetet med kommunens klimatanpassningsplan har bland annat behovet av en kommunal 

skyfallskartering blivit tydligt. Den ska kartlägga områden med risk för skadliga 

översvämningar som kan uppkomma då nederbörden överstiger kapaciteten i 

dagvattensystemet (Å39). Utifrån denna är det sedan möjligt att identifiera lämpliga åtgärder 

som ska genomföras för att minska riskerna och möjliggöra tänkt utveckling i enlighet med 

andra strategiska dokument. VA-handlingsplanen och klimatanpassningsplanen har även andra 

beröringspunkter som behöver samordnas vid genomförande av åtgärder. 

Det ställs allt högre krav på kommunen i frågor kring skyfall. Enligt rekommendationer från 

Länsstyrelsen ska ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska 

bedömas i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Bebyggelse som bedöms 

utgöra samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen 

kan upprätthållas vid en översvämning. Även framkomligheten ska beaktas och vid behov 

säkerställas. 

Proaktivt arbete med dagvatten- och skyfallshantering från tidiga skeden till genomförande, 

drift och uppföljning skapar möjlighet till ett större urval av åtgärder. Valmöjligheterna är ofta 

Å38. Ta fram en dagvattenplan  

Å39. Ta fram skyfallsplan där lämpliga ytor för dagvatten- och skyfallsåtgärder identifieras och 

tydliggöra platser som är problematiska ur detta perspektiv 
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mer begränsade om åtgärder måste vidtas i senare skeden. Det är också en stor kostnadsskillnad 

mellan att förebygga och att åtgärda i efterhand.  

 

4 Genomförande och uppföljning 

4.1 Genomförande 

Genomförande och uppföljning av åtgärder är det fjärde steget i HaV:s vägledning för arbete 

med en strategisk VA-plan (se Figur 1). Den största utmaningen i övergången från 

planeringsarbete till implementering är att göra planen operativ. Vattenplanering (åtgärd 1 i 

Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt) är ett sammanfattande begrepp för den 

process där bland annat arbetet med den strategiska VA-planen ingår. Det finns goda 

förutsättningar att uppnå denna åtgärd i och med implementering av denna VA-plan samt 

genomförande av dess åtgärder. 

VA-planen ska ligga till grund för, samt tydligt kunna kopplas till, respektive enhets 

verksamhetsplanering och budgetarbete i syfte att kunna gå från ord till handling. De åtgärder 

som presenteras i VA-handlingsplanen måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens 

dagliga arbete. I bilaga 1 Åtgärdslista framgår tidplan och huvudansvarig för att driva och 

finansiera åtgärden. Där tydliggörs också vilka andra funktioner som ska medverka i arbetet 

utöver den som är drivande. 

Personen med ansvar för samordning av de strategiska dokumenten tillsammans med den 

föreslagna VA-plangruppen får nyckelfunktioner i det operativa arbetet. Gruppens medlemmar 

behöver säkerställa att VA-planens målsättning, ställningstaganden och åtgärder 

implementeras och införlivas i kommunens dagliga arbete. Detta behöver göras kontinuerligt 

så att nyanställda får informationen tidigt i sin introduktion och befintlig personal får 

kontinuerligt repetition och kompetensutveckling. 

Personal med rätt kompetens behövs för att kunna uppnå de olika verksamheternas mål och 

krav samt för att genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Tydliga rutiner skapar också 

grunden för ett effektivt arbete som resulterar i större nytta per insats. I Stenungsund finns det 

bland annat ett behov av en projektsamordnare vars uppgift skulle vara att arbeta för att skapa 

en gemensam helhetsbild gällande vilka projekt som bör prioriteras och samordnas så att det 

är tydligt vilka mål alla ska arbeta mot. Detta skulle bidra till att en effektiv projektplanering 

och prioritering kan bedrivas inom hela sektor Samhällsbyggnad. Denna samordnare skulle 

behöva jobba tätt med ledningsgruppen och stödja i styrning och ledning.  

Eftersom dagvattenfrågan omfattar många olika kompetenser inom den kommunala 

organisationen blir ofta ansvarsfördelningen otydlig och föremål för diskussion. Därför är det 

viktigt att skapa en kommunal organisation där just ansvarsfrågan, både i befintliga miljöer och 

vid nybyggnation, klargörs. Detta skapar tydlighet, både internt och externt, hur kommunen 
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ska hantera dagvattenfrågorna. Det resulterar i sin tur i snabbare och effektivare hantering av 

ärenden. I Stenungsund finns det behov av att tillsätta en sådan sektorsövergripande resurs för 

att samordna arbetet. 

Vidare är samverkan med andra kommuner mycket betydelsefullt, både för att möjliggöra 

kompetensutveckling genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och för att minska sårbarheten i 

VA-försörjningen. Ett kontinuerligt arbete med fokus på behov av personella resurser samt 

kompetensutveckling för att uppnå VA-planens mål, ställningstaganden och åtgärder, behöver 

bedrivas. 

4.2 Uppföljning 

VA-planeringen behöver följas upp löpande och dokumenten behöver uppdateras vid behov 

för att kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned samt för att få ett så gott 

stöd som möjligt för det fortsatta arbetet. Den föreslagna VA-plangruppen och den funktion 

som beslutas vara sammankallande för gruppen är ansvarig för uppföljning av det samlade VA-

planarbetet. Gruppen föreslås utgöra ett forum där frågor gällande VA-försörjning inom 

kommunen kan diskuteras. Förslagsvis har gruppen fasta återkommande möten men kan också 

sammankallas vid behov. 

VA-plangruppen bör kontinuerligt diskutera behov av att uppdatera innehållet i 

VA-handlingsplanen, speciellt i samband med planering av framtida bebyggelse. Målet är att 

se över VA-planen en gång per mandatperiod. Det görs med fördel i samband att ta fram en ny 

planeringsstrategi/översiktsplan. VA-plangruppens medlemmar ska utifrån gemensamma 

diskussioner genomföra revideringar av VA-handlingsplanens innehåll. 

En viktig del i samarbetet kring VA-frågor är att informera övriga enheter om pågående eller 

utförda åtgärder enligt VA-handlingsplanen samt att inhämta varandras kunskap kring 

åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. Respektive enhet inom kommunen som har 

ansvar för genomförandet av VA-planens åtgärder är också ansvarig för uppföljningen av dessa 

åtgärder. 
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Bilaga 1 – Åtgärdslista 2022/403  

Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å1. Skapa en 
förvaltningsövergripande VA-
plangrupp för arbetet med VA-
planen 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å2. Formalisera VA-plangruppens 
arbetsuppgifter, resursbehov och 
ansvarsfördelning 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

VA-plangrupp, Strategi och 
samordning/Utredare 

Å3. Ta fram en 
kommunikationsplan för VA-
planeringen där det framgår vad 
som ska kommuniceras till vem 
och när det ska ske 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

VA-plangrupp, 
Kommunaktionsenheten, 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 

Å4. Uppdatera hemsidan och 
intranätet i enlighet med 
kommunikationsplanen 

 x    x 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare, 
Kommunikationsenheten 

Infrastruktur/Strategisk processledare 

Å5. Upprätta rutin för uppdatering 
av styrdokument, kopplat till VA 
planen, så att dessa hålls aktuella 
och harmoniserar med varandra 

     x Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Strategi och samordning/Utredare och 
utvecklingsledare 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å6. Genomför årlig översyn av 
VA-taxan      x Infrastruktur-Teknik/Enhetschef Infrastruktur/Verksamhetschef 

Å7. Ta fram en långsiktig plan för 
drift, underhåll och förnyelseplan 
med beslutad förnyelsetakt för 
kommunens ledningsnät.  

x x    x Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å8. Upprätta en 10-årsplan för 
VA-utbyggnad (utifrån resultatet i 
VA-utbyggnadsplanen) 

 x     Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å9. Utbyggnad till VA-
planområdena ska planeras, 
utredas och projekteras, därtill ska 
behovet av verksamhetsområde 
för dagvatten klargöras. 

     x Infrastruktur-Teknik/Enhetschef Bygg och Miljö/Miljöinspektör 

Å10. Genomför fördjupade 
utredningar av de VA-
utredningsområden som 
identifierats i VA-
utbyggnadsplanen 

     x Infrastruktur/Strategisk 
processledare Bygg och Miljö/Miljöinspektör 

Å11. Genomför årlig aktualisering 
av klassningen av VA-
planområden och kommunicera 
eventuella förändringar till 
berörda delar av kommunens 
organisation 

 

 

 

 

    x Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

VA-plangrupp 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å12. Ta fram rutiner åt berörda 
delar av kommunens organisation 
för att den ordinarie verksamheten 
ska beakta klassningen av VA-
planområden 

  x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å13. Ta fram kommunikations-
material till VA-utbyggnads-
områden och informera berörda 

  x    Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 

Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Kommunikationsenheten 

Å14. Ta fram en 
kommunövergripande 
recipientklassning som identifierar 
recipienternas känslighet. 

 x x    
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare 
natur och miljö, Miljöstrateg 

Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Bygg och Miljö, Strategi och 
samordning/8+fjordar 

Å15. Upprätta lokala 
åtgärdsprogram (LÅP) för 
kommunens vattenförekomster 
och säkerställ att dessa integreras i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

   x   
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare 
natur och miljö, Miljöstrateg 

Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Bygg och Miljö, Strategi och 
samordning/8+fjordar 

Å16. Ta fram handläggarstöd för 
hantering av VA-försörjningen i 
samhällsbyggnadsprocessen 

x x    x Infrastruktur VA-plangrupp 

Å17. Ta fram verksamhetsmål för 
VA-enheten. x     x Infrastruktur-Teknik/Enhetschef Strategi och samordning 

Å18. Skapa ett årshjul för VA-
planeringsarbetet som samordnas 
med kommunens övriga planering. 

     x Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

77



4 
 

Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Övergripande    

Å19. Delta i utvecklingsprojekt 
kring cirkulär vattenanvändning 
tillsammans med industrin och 
RISE. 

x      Infrastruktur/Strategisk 
processledare Infrastruktur/Verksamhetschef 

Å20. Delta i/arrangera 
utbildningsinsats i syfte att stärka 
säkerheten kopplat till yttre hot 
mot kommunens 
vattenförsörjning. 

  x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur/Verksamhetschef, 
Infrastruktur-Teknik/Enhetschef, 
Infrastruktur-Drift/Enhetschef, 
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare GIS 
Digitalisering, 
Risk/säkerhetssamordnare, FRG 

Å21. Ta fram rutiner för god 
informationssäkerhet (t.ex. 
behandling av kartunderlag). 

  x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Enhetschef, 
Infrastruktur-Drift/Enhetschef, 
Strategi och 
samordning/Utvecklingsledare GIS 
Digitalisering 

Allmän dricksvattenförsörjning    

Å22. Upprätta en kommunal 
vattenförsörjningsplan som 
inkluderar möjligheter till 
regionalt samarbete för att uppnå 
en säker dricksvattenförsörjning.    

   x   Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Bygg och Miljö/Miljö, Infrastruktur-
Drift 

Å23. Översyn av 
vattenskyddsområden och vid 
behov revidera dessa för att 
säkerställa långsiktigt skydd 

 

 x x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-
Drift, Bygg och Miljö/Miljö, Strategi 
och samordning/Utvecklingsledare 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Allmän dricksvattenförsörjning    

Å24. Utför systematisk 
läcksökning och genomför 
åtgärder för att minska läckaget. 

 x x   x Infrastruktur-Drift Infrastruktur-Teknik 

Å25. Ta fram rutin för fortsatt 
modellering av ledningsnät  x     Infrastruktur -Teknik/VA-

ingenjör  

Å26. Säkra möjligheten till 
vattenuttag genom att ansöka om 
tillstånd till vattenverken i 
Svenshögen. 

  x x   Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-
Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör 

Å27. Ansöka om tillstånd för 
vattenuttag för vattenverket i 
Ucklum samt utreda alternativa 
råvattenkällor 

x x x x   Infrastruktur/Strategisk 
processledare 

Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-
Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör 

Å28. Stärka samverkan med 
Vattenfall för att säkra framtida 
vattenförsörjning. 

x x x    Infrastruktur/Verksamhetschef 
Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Kommundirektör, Sektorchef 
Samhällsbyggnad 

Å29. Kartlägg fördelning av 
vattendomen i Stora Hällungen för 
att se över möjlighet till ökad 
andel till kommunen. 

x x     Infrastruktur/Verksamhetschef Infrastruktur/Administrativ 
handläggare, Juriststöd 

Å30. Ta fram aktivitetsplan för 
kommunikation om 
dricksvattenförsörjningen med 
brukare som målgrupp 

x x    x Kommunikationsenheten 
Infrastruktur/Strategisk processledare, 
Infrastruktur/Administrativ 
handläggare 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Allmän dricksvattenförsörjning         

Å31. Årlig uppdatering av 
Nödvattenplanen  x x   x Infrastruktur/Strategisk 

processledare 

Risk/Säkerhetssamordnare, 
Kommunikationsenheten, 
Infrastruktur/ Teknik och Drift, Bygg 
och Miljö/Miljö 

Allmän spillvattenförsörjning    

Å32. Bedriva systematiskt arbete 
med separering av dag- och 
spillvatten. 

     x Infrastruktur-Teknik/VA-
ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å33. Ta fram åtgärdsplan för att 
minska andelen tillskottsvatten.  x     Infrastruktur-Teknik/VA-

ingenjör Infrastruktur-Drift 

Å34. Ta fram rutin och 
ansvarsfördelning för kommunens 
uppströmsarbete. 

 x     Infrastruktur-Drift Infrastruktur-Teknik 

Enskild VA-försörjning    

Å35. Ta fram plan för tillsyn av 
enskilda avlopp samt fortsätta 
arbetet med inventering av dessa 
och tillsyn av enskilda avlopp 

     x Bygg och Miljö/ 
avloppshandläggare  

Å36. Identifiera vattentäkter som 
omfattas av livsmedels-
lagstiftningen och vid behov 
inrätta skyddsområden 

 x    x Bygg och Miljö/ Miljö 
(Livsmedel) Infrastruktur-Teknik 

Å37. Ta fram en geohydrologisk 
undersökning     x   Strategi och Samordning Bygg och Miljö, Infrastruktur, 

Exploatering 
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Åtgärd Pågående 2022 2023 2024–
2030 

2031–
2040 Löpande Ansvarig Medverkande 

Dagvatten och skyfall    

Å38. Ta fram dagvattenplan  x x    Infrastruktur/Strategisk 
processledare VA-plangrupp 

Å39. Ta fram skyfallsplan där 
lämpliga ytor för dagvatten- och 
skyfallsåtgärder identifieras och 
tydliggöra platser som är 
problematiska ur detta perspektiv 

 x x    Strategi och 
Samordning/Miljöstrateg 

Infrastruktur-Teknik, 
Exploatering/Mark- och 
exploateringsingenjör 
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1. Inledning 
Denna manual är ett hjälpmedel vid hantering av det modellverktyg som används 
för att bedöma vilket behov det finns av förändrad vattenförsörjning eller 
avloppshantering och möjlighet för anslutning till allmän VA-försörjning (via 
överföringsledning) i de områden i kommunen som utgör VA-planområden.   

Manualen redovisar nedanstående moment. Tillvägagångssätt för avgränsning av 
VA planområden eller vilket underlag som behövs för att utföra bedömningarna 
redovisas inte här. 

 

 

  

85



 

 
 

5 

Stenungsunds kommun – Bilaga 2 
www.stenungsund.se 

2. Bedömning av behov av förändrad vattenförsörjning eller 
avloppshantering 
De områden som utgör VA-planområden bedöms med avseende på flera kriterier som 
tillsammans bildar områdets ”behov av en förändrad vattenförsörjning eller avloppshantering”. 
Detta görs för att kommunen ska kunna se vilka områden som är mest angelägna att arbeta med. 
Det ger också en grund för prioritering av eventuell anslutning till allmän VA-försörjning eller 
andra förbättrande åtgärder. Bedömningen omfattar de bebyggelsegrupper som identifierats i 
GIS-analysen över fastigheter med enskild försörjning. Analysen omfattar bebyggelsegrupper där 
20 eller fler hus ligger med minst 150 meters avstånd till varandra.   

Bedömningen av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa med 
underkriterier enligt figuren nedan. I områden där VA-föreningar bildats för att ordna med 
försörjning av dricksvatten och/eller spillvatten kan det reella behovet vara lägre än om 
föreningen inte funnits. Denna aspekt påverkar dock inte behovsbedömningen i grunden, men 
behöver beaktas vid den slutliga klassningen av olika VA-planområden. I modellen finns därför 
utrymme att ange om det förekommer någon form av VA-förening i områdena.  

  

 

  

Behov

Samhälle

Antal 
Hushåll

Bebyggelse
-tryck

Miljö

Recipientens 
känslighet

Utsläpp av 
spillvatten

Hälsa

Vatten-
kvalitet

Tillgång till 
vatten
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2.1. Samhälle  
Samhällsfaktorn är indelad i två kategorier, antalet hushåll och bebyggelsetryck. I förarbetet till 
lag (2016:412) om allmänna vattentjänster har man ansett att ett antal av 20–30 fastigheter kan 
tänkas utgöra ett antagbart minimum för att bebyggelsen ska anses som samlad. I denna analys 
har man därav satt detta intervall som en lägsta nivå för att ett område ska utgöra ett VA-
planområde. 

 

Antalet hushåll anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området innefattar >51 hushåll  

++ Området innefattar 31–50 hushåll 

+ Området innefattar 20–30 hushåll  

 

Parametern omvandlingstryck/bebyggelsetryck anges i tre storleksklasser enligt nedan: 

+++ Området har högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas av politiskt beslut, 
t.ex. fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 

++ Området har ett högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck men omfattas ej av politiskt 
beslut. 

+ Området har ej högt omvandlingstryck/bebyggelsetryck och omfattas ej av politiskt 
beslut. 

 

2.2 Miljö (avloppssituationen) 
Miljöfaktorn är indelad i två parametrar, utsläpp och recipient.  

Parametern, utsläpp, tar hänsyn till den förorenande verksamheten/källan som här utgörs av 
avloppsanläggningar. 

+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, eller 
området har inte de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att avloppsfrågan 
ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

++ I området finns en mindre andel avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt, eller 
området har delvis de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att 
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt. 

+ I området finns ett mycket begränsat antal avloppsanläggningar som påverkar miljön 
negativt, eller området har de naturliga och/eller geografiska förutsättningarna för att 
avloppsfrågan ska kunna lösas ur miljömässig synpunkt.  
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Parametern, recipient, tar hänsyn till närheten till känslig recipient i tre nivåer: 

 +++ Området ligger i direkt anslutning till skyddat område eller kommunal badplats, (inom 
500 meter) eller inom fastställt/föreslaget vattenskyddsområde. Området ligger inom 100 
meter från vattendrag eller sjö som är hårt belastat av näringsämnen. Avståndet baseras på 
risk för påverkan i områden som anses särskilt känsliga och riskerar att påverka 
människors hälsa negativt. Påverkan från avloppsvatten på vattendrag eller andra 
vattenförekomster är en miljörisk 

++ Området ligger i direkt anslutning till vattenförekomst (inom 100 meter) som inte uppnår 
god ekologisk status p.g.a. övergödning, alternativt anses känslig. 

+ Området ligger utanför ovan angivna områden. 

 

2.3 Hälsa (dricksvattensituationen) 
Hälsofaktorn är indelad i två parametrar, kvantitet och kvalitet.  

Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är tillräcklig eller inte. 

+++ I området finns otillräcklig kapacitet. 

++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd dricksvatten.  

+ I området finns tillräcklig kapacitet. 

 

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som kan vara förknippad med 
vattenkvaliteten. Bedömningen baseras delvis på platsens fysiska förhållanden så som 
ogynnsamma jordartsförhållanden, mindre tomter och lutning vilket skulle kunna bidra till en 
ökad risk för kontaminering av enskilda vattenbrunnar.  

+++  Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller mindre 
kvalitetsproblem i stora delar av området.  

++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre kvalitetsproblem i små 
delar av området. 

+ Mindre allvarliga problem eller inga problem finns i området. 
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3. Bedömning av möjligheten för anslutning till allmänt VA  
De faktorer som bygger upp ”möjligheten” för ett område att anslutas till allmänt VA grundas 
på de huvudsakliga aspekter som i slutändan gör genomförandet mer eller mindre kostsamt. I 
det här fallet analyseras möjligheten för anslutning till allmänt VA via överföringsledning till 
den befintliga allmänna VA-anläggningen. Bedömningen görs i fliken Prioriteringsmodell i 
verktyget 

Hög kostnad kan uppstå genom att dyrare tekniska lösningar krävs på grund av 
förutsättningarna eller att det är få brukare som delar på kostnaden vilket ger en låg 
kostnadstäckning. Därtill kan kostnaden påverkas av vilka samordningsvinster med andra 
intressen som kan finnas eller uppstå samt hur administrativ omständlig VA-utbyggnaden är i 
olika områden. 

Syftet med denna bedömning är inte att ta fram en kostnad för VA-anslutning av respektive 
område. Syftet är att visa bilden bakom kostnaden, dvs i vilka aspekter är möjligheten för 
VA-anslutning god (vanligtvis förknippat med lägre kostnader för VA-utbyggnad) och var är 
möjligheterna mindre goda (vilket vanligen innebär högre kostnader för VA-utbyggnad).  

Den bild som skapas av möjlighetsbedömningen kan användas som en grund för 
kostnadsberäkning. I det skede där kostnaden beräknas beaktas också sådana aspekter som har 
att göra med hur fördelning av kostnad ska gå till och hur investeringar ska göras över tid. Detta 
beaktas inte vid bedömning av respektive områdes ”inneboende” möjlighet för VA-utbyggnad.  

Med den möjlighet som är förknippad med VA-utbyggnad i olika områden, tillsammans med 
den del som utgör bedömning av behov, kan ett resonemang föras kring prioriteringsordning 
och takten för VA-utbyggnad. Förhoppningen är att det i resonemanget ska vara lätt för alla 
berörda att se bakgrunden till varför det är mer eller mindre dyrt att bygga ut VA och hur 
behovet inom olika områden skiljer sig åt. 

   

Möjligheter

Avstånd till/från 
befintligt nät Bebyggelsestruktur

Avstånd mellan 
tomter Storlek på tomter

Anläggningstekniska 
förutsättningar Skyddsvärde
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3.1. Avstånd till/från befintligt nät  
Denna faktor är avsedd att visa längden på nya, nödvändiga överföringsledningar till respektive 
område från närmsta möjliga anslutningspunkt i det befintliga ledningsnätet, varifrån dimension 
av spill- och dricksvattenledning är tillräcklig för områdets behov. Kriterier för bedömning av 
Avstånd till/från befintligt nät visas nedan. 

+++ Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mindre än 500 m 

++  Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är mellan 0,5 – 1,5 km 

+  Avståndet till närmaste anslutningspunkt på befintligt nät är större än 1,5 km 

 

3.2 Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsestrukturen inom ett område påverkar hur god kostnadstäckning VA-utbyggnad inom 
ett område kan uppnå. Bebyggelsestrukturen utgörs främst av de två delarna avstånd mellan 
tomter och storlek på tomter. Ju närmare varandra tomterna ligger och ju mindre de är desto 
bättre bedöms kostnadstäckningen vara, vilket är gynnsamt vid bedömning av möjlighet. Enligt 
uppgifter från kommunen anses medelstorleken på tomter uppgå till 2000 m2. Modellen utgår 
därför från att det är den vanligaste tomtstorleken. Kriterier för bedömning av 
Bebyggelsestruktur visas nedan.  

Avstånd mellan tomter 

+++ Tomterna gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två husrader  

++  Tomterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en husrad 

+  Tomterna är glest belägna 

Storlek på tomter 

+++  Medelstorlek tomt <2000 m²  

++  Medelstorlek tomt> 2001 – 3000 m²  

+  Medelstorlek tomt> 3001 m² 

 

3.3 Anläggningstekniska förutsättningar 
Jordartsförhållandena och förekomst av ytligt berg inom ett område påverkar kostnad för 
markarbeten. Kostnaden påverkas också av hur stabil marken är, dvs de geotekniska 
förutsättningar som finns, vilket styrs av jordarter, berg och höjdvariationer. Även 
höjdvariationerna inom området påverkar kostnaden för VA-utbyggnad. Kriterier för 
bedömning av Anläggningstekniska förutsättningar visas nedan. 

+++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar med gynnsamma 
jordartsförhållanden och/eller avloppsvatten bedöms kunna avledas till befintligt VA med 
självfall. 
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++ Området bedöms delvis ha goda geotekniska förutsättningar, delvis svåra geotekniska 
förutsättningar och/eller avloppsvatten kan delvis ledas till befintligt VA med självfall. 

+  Området bedöms ha svåra geotekniska förutsättningar med ogynnsamma 
jordartsförhållanden eller berg i dagen och/eller avloppsvatten bedöms behöva pumpas till 
befintligt VA. 

 

3.4 Skyddsvärde 
De skyddsvärden som finns i kommunen kan påverka hur möjlig VA-anslutningen är till olika 
områden. Områden som har så höga skyddsvärden att VA-utbyggnaden får ta en omväg innebär 
normalt att kostnaden ökar. I områden som innehar höga skyddsvärden kan det krävas mer 
omfattande administrativt förarbete innan VA-utbyggnad kan ske. Sådana förarbeten kan bland 
annat utgöras av markförhandlingar eller tillstånd- och dispensärenden.  

Kriterier för bedömning av Skyddsvärde visas nedan. 

+++ Det finns inga sådana skyddsvärden som påverkar önskad VA-utbyggnad.   

++  Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en viss 
omväg.    

+  Det finns sådana skyddsvärden inom området att VA-utbyggnaden behöver ta en 
betydande omväg.   
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Stenungsunds VA-planområden 

I denna bilaga beskrivs de VA-planområdena för dricks- och spillvatten som identifierats i 

arbetet med VA-handlingsplanen. Dessa har delats in i fyra olika kategorier utifrån områdenas 

behov av en samlad lösning för dricks- och spillvatten.  

 

Område för enskilt vatten och avlopp  

VA-bevakningsområde  

VA-utredningsområde  

VA-utbyggnadsområde  

 

 

Figur 1 Stenungsunds VA-planområden markerade i med lila cirklar. 
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VA-planområde Beskrivning 

1. Tegen I området finns en gemensamhetsanläggning för enskilt 

avlopp. Området bedöms inte ha behov att lösa VA-

försörjning i ett större sammanhang. 

2. Hällesdalen En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. Detta kan dock förändras om bebyggelsen i 

området förändras eller utökas 

3. Övre Hällesdalen En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

4. Rödmyren/Viddesgärde En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

5. Gullborga Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

6. Amdal Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

7. Kolhättan/Klätten I området finns en gemensamhetsanläggning för enskilt 

avlopp. Finns uppgifter om brist på dricksvattenkvantitet 

för en del av fastigheterna. Områdets VA-försörjning kan 

behöva lösas i ett större sammanhang genom anslutning 

till allmänt vatten och avlopp. Behov av och möjligheter 

för en allmän VA-försörjning ska utredas. 

8. Ödsmåls-Röd En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 

9. Käderöd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

10.Viddesgärde En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. 
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VA-planområde Beskrivning 

11.Krontofta En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Området bedöms 

inte ha behov att lösa VA-försörjning i ett större 

sammanhang. Detta kan dock förändras om bebyggelsen i 

området förändras eller utökas 

12.Kycklingedalen Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

13.Östra Skår/Talbo Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas 

14.Stora Askerön, Norra Området består till största del av fritidshus med fåtal 

permanentboende. Inom området finns en 

gemensamhetsanläggning för enskilt avlopp för ca 30 

fastigheter. Känslig recipient samt uppgifter om 

kvalitetsproblem på dricksvattnet finns. Områdets VA-

försörjning kan behöva lösas i ett större sammanhang 

genom anslutning till allmänt vatten och avlopp. Behov 

av och möjligheter för en allmän VA-försörjning ska 

utredas. 

15.Stora Askerön, Östra Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas 

16.Lasshammar Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

17.Grössbyn En del fastigheter anslutna till allmänt VA och en del 

anslutna till en gemensamhetsanläggning för dricksvatten. 

Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal samt enskild gemensam vattentäkt. 

Saneringsområde enligt tidigare VA-saneringsplan men 

befintlig täkt har inte tillräcklig kapacitet för att försörja 

området med allmänt dricksvatten. Då alternativ täkt 

behöver utredas klassas området som ett VA-

utredningsområde. Behov av och möjligheter för en 

allmän VA-försörjning ska utredas. 

18.Härgusseröd, öster om väg 650 Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal vattentäkt. Områdets VA-försörjning behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt VA. Saneringsområde enligt tidigare VA-

saneringsplan, ska vara utbyggt senast 2025. Befintlig täkt 

har tillräcklig kapacitet för att försörja den norra delen av 

området med allmänt dricksvatten. För de södra delarna 

behöver vattentillgången utredas vidare. Detta medför att 

etappvis utbyggnad inom området kan bli aktuellt. 
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VA-planområde Beskrivning 

19.Härgusseröd, väster om väg 650 Avrinning från området går till vattenskyddsområde för 

kommunal vattentäkt. Befintlig täkt har inte tillräcklig 

kapacitet för att försörja området med allmänt 

dricksvatten. Då alternativ täkt behöver utredas klassas 

området som ett VA-utredningsområde. Behov av och 

möjligheter för en allmän VA-försörjning ska utredas. 

20.Norra Stenungsön Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Området bedöms inte ha behov 

att lösa VA-försörjning i ett större sammanhang. Detta 

kan dock förändras om bebyggelsen i området förändras 

eller utökas 

21.Järnklätt/Kärr Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas. 

22.Norra Hallerna Områdets VA-försörjning behöver lösas i ett större 

sammanhang genom anslutning till allmänt VA då 

området är beläget nära en känslig recipient och har en 

potentiell stor påverkan på denna. Bebyggelsetrycket i 

området är högt och mer exploatering innebär påverkan 

på recipienten. VA-utbyggnad planeras i samband med 

exploatering av närliggande pågående detaljplan. 

23.Bäckmans väg Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

24.Skönhammar En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

25.Spekeröd/Kännestorp Ytterligare exploatering i området kan innebära ett behov 

av förändrad VA-försörjning. Behov av och möjlighet för 

en förändrad VA-försörjning för befintliga samt 

tillkommande fastigheter ska utredas. 

26.Grinstorp Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

27.Norra Tveten Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. Detta kan dock förändras om 

bebyggelsen i området förändras eller utökas. 

28.Saxeröd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  
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VA-planområde Beskrivning 

29.Bråland/Anerås öster om väg 

160 
En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behovet av en 

förändrad VA-försörjning behöver utredas ytterligare då 

området ligger i nära anslutning till en känslig recipient 

samt innefattar ett stort antal bostäder och ligger relativt 

nära kommunalt verksamhetsområde. 

30.Norra Anrås En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

31.Kyrkeby En del av området har en gemensamhetsanläggning som 

är ansluten till allmänt VA via avtal. Behov av och 

möjlighet för en förändrad VA-försörjning ska utredas. 

32.Kvarnhöjden I området finns även en gemensamhetsanläggning som är 

ansluten till allmänt VA via avtal. Områdets VA-

försörjning och avloppshantering behöver lösas i ett större 

sammanhang genom anslutning till allmänt VA. 

Utbyggnad planeras i samband med exploatering av 

närliggande pågående detaljplan. 

33.Skotthed Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

34.Tortorp Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang.  

35.Raröd Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

36.Källsnäs och Källsby Områdets VA-försörjning och avloppshantering behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt VA. Saneringsområde enligt VA-saneringsplan 

genom separat beslut. Ska enligt tidigare beslut vara 

utbyggt senast 2025. Förutsätter stärkt vattenförsörjning 

genom ledning från Kungälvs kommun. 

38.Källsby Övra Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

39.Jordal Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

40.Rämma Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 

41.Furudalen Området bedöms inte ha behov att lösa VA-försörjning i 

ett större sammanhang. 
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42.Timmervik/Sävelycke/Baggehög Området har en gemensamhetsanläggning som är ansluten 

till allmänt VA via avtal. Behov av och möjlighet för en 

förändrad VA-försörjning ska utredas. 

43.Stora Askerön Känslig recipient samt uppgifter om kvalitetsproblem på 

dricksvattnet finns. Områdets VA-försörjning behöver 

lösas i ett större sammanhang genom anslutning till 

allmänt vatten och avlopp. Hur VA-försörjningen kan 

lösas behöver studeras vidare då området är beläget på en 

ö utan anslutande ledningar för vatten och avlopp. 

Området har därför klassats som VA-utredningsområde 
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Sammanfattning 

Syftet med den strategiska VA-plan som Stenungsunds kommun arbetar med är att tydliggöra 
hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med vattenförsörjning samt hantering av dag- och 
spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. Föreliggande VA-översikt är det första steget i 
kommunens VA-plan. Här sammanställs underlag kring hur VA-försörjningen ser ut i 
kommunen idag, både inom och utanför allmänt verksamhetsområde för VA.  
 
Stenungsunds kommun är rikt på olika naturtyper, från övergripande kustlandskap i väster till 
stora skogsområden i öster och ett bördigt jordbrukslandskap där emellan. Det finns 19 
vattenförekomster med miljökvalitetsnormer (MKN) som syftar till att säkra vattenkvalitén. En 
av vattenförekomsterna är grundvattenförekomsten i Ucklum som har god kemisk och 
kvantitativ status. Övriga vattenförekomster är ytvatten som har måttlig ekologisk status och 
som inte uppnår god kemisk status. Den främsta anledningen till att vattenförekomsterna inte 
uppnår god ekologisk status är höga halter av näringsämnen från jordbruket och/eller fysisk 
påverkan. 
 
Kommunen antog i december 2020 en ny översiktsplan. Den huvudsakliga utvecklingen 
föreslås ske i Stenungsund som huvudort, men även befintliga mindre samhällen i kommunen 
avses utvecklas. Detta för att i första hand komplettera med bostäder och funktioner som kan 
bidra till ett bredare bostadsutbud och närservice. Under prognosperioden 2015 - 2035 bedöms 
folkmängden i Stenungsunds kommun att öka från 26 000 till 35 000 personer enligt visionen 
från 2015. Två delstrategier omfattar VA-försörjning, dels att färskvattenkapaciteten (råvatten 
och produktion) ska säkerställas och ökas, dels att god status i kustvatten, sjöar och vattendrag 
ska säkerställas. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på ledningssystem, 
reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppnå miljökvalitetsnormerna. I planen 
konstateras även att det kommer krävas mer råvatten, ökad produktion av dricksvatten och ett 
utvecklat ledningsnät för att kunna försörja en växande befolkning. Att det finns en aktuell 
översiktsplan som redovisar den tänkta utvecklingen är en styrka och ett viktigt underlag för det 
vidare arbetet med VA-försörjningen. Därtill finns kommunala planer som VA-saneringsplan, 
nödvattenplan och avloppsplan samt pågående arbete med klimatanpassningsplan och 
framtagande av ny VA-taxa.  
 
Huvudvattentäkten för dricksvatten i Stenungsund är Stora Hällungen. Den bidrar med god 
tillgång på råvatten av god kvalitet. Det pågår även ett samverkansarbete med Kungälvs 
kommun gällande byggnation av en överföringsledning som ska försörja Stenungsunds 
kommun med vatten från Kungälvs vattenverk. 
 
VA-översikten beskriver kommunens förutsättningar och identifierar utmaningar och behov 
kopplat till långsiktigt hållbar VA-försörjning. Utmaningarna för kommunen är ökade lagkrav, 
ett stort drift- underhålls- och förnyelsebehov i det befintliga systemet, skydd av kommunens 
vattenresurser, klimatförändringar samt exploateringstryck med ökat behov av VA-försörjning 
som följd. De behov som uppstår för att möta utmaningarna är främst ökad kapacitet, robusthet 
samt personella resurser med rätt kompetens. Kommunens behov och utmaningar konkretiseras 
i Tabell 1. 
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Tabell 1 Sammanfattning av kommunens utmaningar och behov.  
 

Utmaning Behov 
  
Uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster  

• Kommunens ytvattenförekomster 
uppnår ej god kemisk status. 

• Kommunens ytvattenförekomster har 
måttlig ekologisk status. 

• För att uppnå god kemisk- och 
ekologisk status finns behov av lokala 
åtgärdsprogram som identifierar 
åtgärder utifrån reningsbehov. 

• VA-utbyggnadsplan samt fortsatt VA-
sanering och ökad tillsyn av enskilda 
avlopp.  

• Behov att integrera arbete med MKN i 
samhällsbyggnadsprojekt.  

• Fortsatt provtagning av vattenkvalitén. 
Vattenskyddsområden ska motsvara 
skyddsbehovet 

• Vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen motsvarar inte 
skyddsbehovet.  

• Osäkerhet kring om 
vattenskyddsområdet i Ucklum 
motsvarar skyddsbehovet. 

• Behov att uppdatera 
vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen så det motsvarar 
skyddsbehovet. 

• Behov att se över vattenskyddsområdet 
i Ucklum och uppdatera det om det 
behövs för att motsvara skyddsbehovet.   

Risk och sårbarhet  
• Yttre hotbild mot vattenförsörjningen 

inom vilken det finns flera kritiska 
beroenden.  

• Informationssäkerhet vid hantering av 
kartunderlag. 

• Utreda hanteringen av den yttre 
hotbilden och säkerhetsklassning av 
samhällsviktiga verksamheter och 
funktioner i det vidare arbetet med risk- 
och sårbarhetsanalysen. 

• Utbildning och rutiner för ökad 
informationssäkerhet.   

Säkra kommunens tillgång till 
råvattenuttag 

• Det saknas tillstånd för vattenuttag i 
Ucklums och Svenshögens vattenverk.  

• I Stenungsunds vattenverk överskrider 
kommunen sitt tillstånd för vattenuttag 
och köper in ytterligare vatten från 
Vattenfall. 

• Kommunen har avtalat bort stora delar 
av sin vattendom till industrin. 

• Säkra möjligheten till vattenuttag 
genom vattendom i Ucklum och 
Svenshögen.  

• Utreda möjligheten till ökat vattenuttag 
från vattenverket i Stenungsund 

• Utreda förutsättningar kring avtalen 
med industrin. 

Säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning 

• Kommunen har ingen 
reservvattenförsörjning. 

• Kapacitet i befintliga vattenverk är nära 
maximalt utnyttjade. 

• Kommunen saknar tydlig långsiktig 
strategi för att säkra framtida 
dricksvattenförsörjning. 

• Kommunen har ingen brand- och 
släckvattenplan. 

 

• Utreda behovet av reservvatten och 
lämpliga vattenresurser som kan utgöra 
reservvattentäkter för att säkerställa en 
ökad beredskap.  

• Vattenförsörjningsplan med information 
om tillgängliga vattenresurser idag och i 
framtiden för både kommunal och 
enskild försörjning. Behovet av vatten 
ska jämföras med tillgången för att 
identifiera bristområden.  
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Utmaning Behov 
  
(Säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning) 

• Det råder osäkerhet kring vilka områden 
som är lämpade för enskild 
vattenförsörjning.  
 

• Grundvattenutredning som kartlägger 
de områden där enskild 
dricksvattenförsörjning kan bli 
problematisk pga. grundvattnets kvalitet 
och kvantitet.  

• Plan för hantering av brand- och 
släckvatten.  
 

Avloppshantering 
• Inkommande belastning till Strävlidens 

reningsverk är nära tillståndstaket. 
• Kapaciteten i Svenshögens 

avloppsreningsverk är nära fullt 
utnyttjad.  

• Hög andel tillskottsvatten till 
reningsverken. 

• Ansvar för uppströmsarbete  
 

• För Strävlidens avloppsreningsverk 
pågår arbete med att bygga ut verket 
och revidera tillståndet vilket då 
bedöms räcka till år 2045. 

• Utreda om det finns behov av ökad 
kapacitet i Svenshögens 
avloppsreningsverk. 

• Ta fram en långsiktig plan för att 
minska andelen tillskottsvatten och för 
att möta framtida krav och exploatering.   

• Definiera vad som ingår i kommunens 
uppströmsarbete och vem som ansvarar 
för det. 

Drift, underhåll och förnyelse av 
befintliga anläggningar 

• Utmaningar kopplade till drift, 
underhåll och förnyelse ökar i takt med 
att anläggningar blir äldre, nya områden 
ansluts och befolkningsmängden ökar.  

• Upprätthålla och förbättra 
anläggningars status. 

• Stort utläckage av dricksvatten i 
ledningsnätet. 

• Stor andel tillskottsvatten i 
spillvattennätet. 

• Bräddning av orenat avloppsvatten till 
recipienter. 

• Långsiktig plan med angiven 
förnyelsetakt för att upprätthålla och 
förbättra anläggningarnas status.   

• Åtgärder för att minska utläckage av 
dricksvatten, minska andelen 
tillskottsvatten i spillvattennätet samt 
bräddning till recipienten. 

Dagvattenhantering 
• Statusen på dagvattensystemet är oklar 

och det förekommer sannolikt 
kapacitetsbrist. 

• Oklar ansvarsfördelning vid planering, 
genomförande samt drift och underhåll.  

• Ökad exploatering och 
klimatförändringar leder till ökad 
avrinning samtidigt som befintliga 
system dimensionerats utifrån äldre 
krav.  

• En dagvattenplan med tydlig 
ansvarsfördelning och åtgärdsplanering 
som samordnas med pågående 
klimatanpassningsplan.  

• Utreda dagvattnets påverkan på 
vattenförekomsterna. Se över vilka 
vattenförekomster som påverkas av 
urban markanvändning och var det finns 
ett beting för dagvatten.  

• Tydliggöra behov av fördröjning och 
rening.  
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Utmaning Behov 
 
(Dagvattenhantering) 

• Högre krav på kvalitet, kvantitet samt 
hänsyn till klimatförändringar i 
dagvattenhanteringen. 

 
• Fortsätta arbetet med separering av 

ledningsnätet 
• Uppdatera kartunderlag och vid behov 

uppdatera verksamhetsområden för VA 
så det framgår när dagvatten ingår och 
inte. 

 
  
VA-utbyggnadsplan 

• Det saknas kommunövergripande VA-
utbyggnadsplan som innehåller såväl 
befintliga områden i behov av sanering 
som beslutade exploateringsområden.  

• Det saknas underlag för att bedöma vilka 
områden som är lämpade för enskilt VA.  

• Det saknas allmänt VA i områden som 
planeras för exploatering.  

• Ny exploatering är resurskrävande och 
resulterar i att utbyggnad till befintliga 
områden inte prioriteras.  
 

• Planering och uppföljning avseende 
exploateringsområdens och 
omvandlingsområdens eventuella behov 
av VA-utbyggnad. Samhällsutvecklingen 
avseende nya exploateringsområden, 
förtätning, övergång mot fler 
permanentbostäder ska tas med i 
planeringen för VA-utbyggnad. 

• Fortsatt arbete med VA-sanering.  
• Underlag för bedömning av 

förutsättningar för enskilt VA. 

Aktualisering av befintliga styrande 
dokument 

• Det finns flera styrande dokument som 
behöver aktualiseras med jämna 
mellanrum. 
 

• Behov att implementera och följa upp 
kommunens styrande dokument i en 
rullande process. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108



 

9 
 

Stenungsunds kommun – VA-översikt 
www.stenungsund.se 

1 Inledning 

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller vattenförsörjning och hantering av 
dag- och spillvatten, vidare kallat VA-försörjning. I HaV:s sammanställning1 av de ökade 
kraven på kommunerna framgår att hälften av Sveriges sjöar och vattendrag inte klarar kraven 
för god vattenstatus enligt vattendirektivet. Grundvatten riskerar att förorenas och 
överexploateras. Övergödning på grund av för stora utsläpp av fosfor och kväve är ett stort 
problem både i sjöar och i hav. Klimatförändringar medför ökad nederbörd och kraftigare regn 
men även mer frekventa perioder av torka och mer extrema temperaturer (vilket kan påverka 
tillgången och kvalitén på råvattnet). Torka kan leda till vattenbrist och översvämningar kan 
leda till utsläpp av spillvatten via bräddning, översvämning av betesmark och därmed ökad risk 
för att dricksvatten och badvatten förorenas av virus, bakterier och parasiter. Utanför tätorterna 
behöver ett stort antal enskilda avlopp åtgärdas av både hälso- och miljöskäl. Skyddet av 
Sveriges vattentäkter behöver stärkas, utsläppen av spillvatten minska och 
dagvattenhanteringen göras mer långsiktigt hållbar. 
 
Stenungsunds kommun arbetar med att ta fram en strategisk VA-plan som ska förankras 
politiskt. I VA-planen ska det tydliggöras hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med VA-
försörjningen. Genom att ge en tydlig riktning i arbetet med VA-försörjning ska planen utgöra 
ett budgetunderlag och stötta tjänstemännen i det dagliga arbetet.  
 
Arbetet med VA-planen resulterar i dokument som ska hållas levande genom regelbundna 
uppdateringar. Arbetet resulterar även i en process som leder till förankring inom politiken och 
förvaltningsövergripande samarbete inom berörda avdelningar på kommunen. Arbetet med VA-
planen kräver till en början extra resurser men leder på sikt till att åtgärder kan genomföras på 
ett mer effektivt sätt. Med VA-planen kommer kommunen uppnå en effektivare hantering av 
VA-frågor, tillgodose invånarnas behov samt bidra i arbetet mot de nationella miljömålen och 
miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten.  

1.1 Arbetsmetod och VA-planens olika delar 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 

 
1 Vägledning för kommunal VA planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. 
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Under Uppstarten sammankallas arbetsgrupp och styrgrupp. Projektets ramar definieras och 
arbetet förankras politiskt. Därefter beskrivs nuläget för hela kommunens VA-försörjning i 
föreliggande VA-översikt. I VA-översikten beskrivs metodiken bakom det strategiska VA-
planarbetet samt kommunens förutsättningar, styrkor och utmaningar gällande VA-
försörjningen. VA-översikten presenterar kommunens nuläge och ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. Med utgångspunkt i denna VA-översikt ska en VA-policy tas fram. I VA-
policyn definieras en gemensam målbild och ställningstaganden 
som kommunen ska arbeta mot för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Utifrån VA- 
översiktens nuläge och VA-policyns målbild och ställningstaganden ska de åtgärder som krävs 
identifieras och dokumenteras i kommunens VA- handlingsplanen. Varje åtgärd ska ha en 
ansvarig enhet och tidplan för att underlätta kontinuerlig och långsiktig implementering och 
genomförande av arbetssätt och åtgärder.   
  
Planering av VA-försörjning är en samhällsbyggnadsfråga som berör flera av kommunens 
verksamheter och förvaltningar. Därför har VA-översikten tagits fram av en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsammans med konsulter från Sweco. Arbetsmetodiken 
utgår från HaV:s vägledning för kommunal VA- planering2 vilken myndigheten tagit fram mot 
bakgrund av Åtgärdsprogram 2016–2021 där det framgår att ”kommunerna ska upprätta och 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas”.  

1.2 VA-översiktens syfte och mål 
Syftet med VA- översikten är att sammanställa och kommunicera nuläget inom kommunens 
VA-försörjning för såväl kommunala som enskilda anläggningar. Här presenteras det aktuella 
kunskapsläget tillsammans med naturgivna förutsättningar, befolkningsprognos och framtida 
bebyggelseplaner vilket tydliggör kommunens förutsättningar. Utifrån dessa förutsättningar 
identifieras de styrkor och utmaningar som finns kopplat till en hållbar VA-försörjning.  
 
VA-översikten baseras på tillgänglig information som tillhandahållits av kommunens 
tjänstemän samt underlag från offentliga källor. I den mån underlaget behöver kompletteras ska 
detta belysas (inte utredas) i VA-översikten.  
 
Genom att tydliggöra nuläget skapas en gemensam utgångspunkt för politiker och tjänstemän. 
Den kommer senare ligga till grund för de strategiska beslut som utgör ställningstaganden i 
kommande VA-policy samt val och prioriteringar som görs i kommande VA-handlingsplan.  

1.3 Läsanvisning 
VA-översikten inleds med ett kapitel om de lagar, mål och politiska beslut som påverkar arbetet 
med strategisk VA-planering (se kapitel 2). Därefter presenteras Stenungsunds naturgivna 
förutsättningar, övergripande organisation och ansvarsfördelning i frågor som rör VA-
försörjning (se kapitel 3).  I kapitel 4 beskrivs allmän VA-försörjning, i kapitel 5 beskrivs 
dagvatten och skyfallshanteringen och i kapitel 6 beskrivs enskild VA-försörjning. Under 
respektive kapitel identifieras kommunens förutsättningar, styrkor och utmaningar inom 
respektive område. För en ordlista med beskrivning av de begreppen som används i dokumentet 
hänvisas till Bilaga 1. 

 
2 Vägledning för kommunal VA planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket. 

110



 

11 
 

Stenungsunds kommun – VA-översikt 
www.stenungsund.se 

2 Globala och nationella mål och lagstiftning 

2.1 De globala målen och Sveriges miljömål 
FN har beslutat om globala mål för hållbar utveckling som syftar till att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa 
klimatkrisen till år 2030 (Agenda 2030). Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med att 
ställa om till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Hållbar VA-försörjning 
bidrar till flera av de 17 globala målen, se Figur 2. 
 

 
I det nationella arbetet för att uppnå den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 har Sverige 
tagit fram 16 miljömål3.  De nationella miljömålen med stark koppling till VA-planen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• God bebyggd miljö 

 
I januari 2021 beslutade regeringen om två nya etappmål för dagvatten samt ett uppdrag till 
Naturvårdsverket att ta fram vägledning för hållbar dagvattenhantering. Det första etappmålet, 
Etappmål om dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse, innebär att samtliga svenska 
kommuner senast 2023 har integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny 
bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Enligt det andra etappmålet,  
 
Etappmål om dagvattenhantering i befintlig bebyggelse, ska de kommuner, med risk för 
betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, 

 
3 Mer information om miljömålen, preciseringar och etappmål kan fås från Miljömålsportalen www.miljomal.se 
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senast 2025 genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar 
dagvattenhantering samt även påbörjat arbetet med att genomföra planerna. 
 

2.2 Ramdirektivet för vatten och den svenska vattenförvaltningen 
Den svenska vattenförvaltningen bygger på EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) som 
antogs av alla medlemsländer i EU år 2000. Direktivet ska bidra till systematiskt arbete för att 
bevara och förbättra EU:s vatten. Vattendirektivet presenterar en lägsta nivå gällande kvalitet 
och tillgång på vatten som inte får underskridas. Vattenförvaltningens syfte är att samhället ska 
arbeta med helhetssyn och avrinningsområdesfokus i vattenrelaterade frågor.  
 
Vattenförvaltningen omfattar både ytvatten (sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten) och 
grundvatten. Målet med vattenförvaltningen är att uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster. Det innebär att både tillgången och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet 
är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. I 
åtgärdsprogrammet för Västerhavet4, som Stenungsunds kommun tillhör, åläggs kommuner att 
utföra åtta åtgärder för att bidra till förbättrad vattenstatus. De åtgärderna som har tydligast 
koppling till VA-planeringen har sammanfattats nedan:  
 

• Prioritera och genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och avloppsreningsverk i 
anslutning till vattenförekomster med hög belastning av näringsämnen eller särskilt 
förorenande ämnen.  

• Säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom att prioritera tillsyn av 
enskilda avlopp i näringsämneskänsliga områden samt ställa krav på begränsade utsläpp 
av fosfor och kväve i dessa områden.  

• Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen genom att:  

- skydda allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 
50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn. 

- se över och vid behov revidera vattenskyddsområden som inrättats före 
miljöbalkens införande. 

- bedriva systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden. 

- uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner. 

- tillse att tillstånd för vattenuttag finns för allmänna yt-och grundvattentäkter. 

• Genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så 
att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 

• Upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas. 

• Utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen med avseende på 
kvantitet och kvalitet för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

 
4 Åtgärdsprogram 2016–2021 Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys, 
Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
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2.3 Regeringens etappmål för dagvattenhanteringen 
Regeringen har beslutat om två nya etappmål för dagvatten samt ett uppdrag till 
Naturvårdsverket att ta fram vägledning för hållbar dagvattenhantering. Etappmålen innebär 
bland annat att alla kommuner senast 2023 ska ha integrerat en hållbar dagvattenhantering i 
planläggning av ny bebyggelse. Beslutet fattades den 28 januari 2021 och har två huvudsakliga 
fokus:  

1. Anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

2. Minska belastningen av föroreningar på lokala vattenförekomster. 

Det första etappmålet rör hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid 
påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Med hållbar dagvattenhantering avses en hantering 
som minskar dagvattenavrinningen i samhället. I första hand bör uppkomsten av ytavrinning i 
bebyggda miljöer förebyggas exempelvis genom att minska andelen hårdgjorda ytor. 
 
Det andra etappmålet beskriver att kommuner med risk för betydande påverkan av dagvatten på 
mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, ska genomföra en kartläggning samt 
ta fram en handlingsplan för hållbar dagvattenhantering. Kartläggningen och handlingsplanen 
ska vara framtagna samt arbete med att genomföra planerna ska ha påbörjats senast år 2025. 
 
Den nationella vägledning för hållbar dagvattenhantering, som Naturvårdsverket har i uppdrag 
att ta fram, syftar till att stötta kommunernas och andra aktörers arbete med att integrera en 
hållbar dagvattenhantering. Vägledningen omfattar stöd vid planläggning av ny bebyggelse och 
vid märkbara ändringar av befintlig bebyggelse.  
 

2.4 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 
 
Alla kommuner måste hantera frågan om ansvaret för att lösa VA-försörjningen i ett större 
sammanhang med en allmän VA-anläggning. Detta är ett krav som följer av 6 § i LAV 
(2006:412): 
 

”6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 
eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 
finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 
För att kommunen ska vara skyldig att införliva ett nytt område i sitt verksamhetsområde för 
vattentjänster, ska det alltså föreligga ett behov av att i ett större sammanhang ordna med 
vattenförsörjning, spill- och/eller dagvattenhantering.  
 
Det betyder att om ett antal fastigheter, i ett större sammanhang, har behov av dricksvatten, 
spillvatten eller dagvattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö är 
kommunen skyldig att införliva detta område i verksamhetsområde för den aktuella tjänsten. 
Om inte kommunen beslutar om utökning av verksamhetsområdet kan länsstyrelsen förelägga 
kommunen att uppfylla sina plikter med stöd i 51 § vattentjänstlagen. 
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I LAV regleras även VA-taxan. När en kommun erbjuder dricksvatten-, spillvatten eller 
dagvattentjänster inom den kommunala verksamheten ska självkostnadsprincipen råda. Det 
innebär att brukarna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för 
verksamheten.  
2.4.1 Allmänna bestämmelser VA (ABVA) 
ABVA är bestämmelser som reglerar ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och 
fastighetsägaren vid användning av allmänna dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.  
Stenungsunds kommuns ABVA 075 fastställdes av kommunfullmäktige den 9 jan 2008.  
 

2.5 Miljöbalken 
Miljöbalken (SFS1998:808) reglerar flera vatten- och avloppsrelaterade frågeställningar så som 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, skyddsområde för vattentäkt och annat skydd av 
vatten, samt bestämmelser om vattenverksamhet. 
 
Enligt miljöbalken är det en olägenhet för människors hälsa att inte ha tillgång till rent vatten. 
Av miljöbalken framgår att utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet, att lämpliga 
avloppsanordningar ska utföras och att avloppsvatten ska omhändertas utan risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken är allt dagvatten som leds bort inom ett 
detaljplaneområde, som inte görs för en eller några enstaka fastigheters räkning, avloppsvatten.  
 
Oavsett vem som är huvudman för en avloppsanläggning (VA-huvudmannen, en 
samfällighetsförening eller en enskild privatperson) så är det alltid miljöbalkens krav som 
kommer att bestämma miljö-, hälso-, och resurshushållningsprestandan. Miljöbalken reglerar 
även avloppsvatten från miljöfarliga verksamheter som till exempel sköljvatten från en 
rengöringsprocess. Utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet som ska ske så att 
olägenhet ej uppstår.  
 
Myndigheter och kommuner ska säkerställa att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken 
alltid beaktas vid planering och planläggning, handläggning av miljöärenden, tillsyn och i 
föreskrifter.  
 

2.6 Plan och bygglagen 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. I de kommunala planerna (översiktsplan, detaljplaner och 
områdesbestämmelser) görs en avvägning mellan olika intressen och beslut fattas om hur mark- 
och vattenområden får användas inom kommunen.  
 
Mark och vatten ska användas till det som de är mest lämpade för och vid planering och 
byggande ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen. Till exempel ska 
lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till möjligheter för vattenförsörjning och 
avloppshantering utan att yt- och grundvatten påverkas negativt av föroreningar. 

 
5 https://www.stenungsund.se/download/18.5d77a493151384cd62ab64c/1507884082769/ABVA%202009.pdf 
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2.7 Livsmedelslagen 
Livsmedelslagen (SFS 2006:804) syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Med livsmedel jämställs i 
lagen dricksvatten, från den punkt där det tas in i vattenverket till den punkt där värdena ska 
iakttas enligt rådets direktiv (98/83/EG). Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
omfattar hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten (SLVFS 2001:30), oavsett om 
hanteringen ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.  
 
Föreskrifterna gäller anläggningar för dricksvattenförsörjning: 
• som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller  
• som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten 
• samt dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller 

offentlig verksamhet, oavsett verksamhetens storlek. 
 

2.8 Anläggningslagen 
Där VA-huvudmannen inte har skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde har kommunen 
lämnat över ansvaret för VA-försörjningen till den enskilda fastighetsägaren. VA-försörjningen 
kan då lösas genom t.ex. en gemensamhetsanläggning. Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 
reglerar organisation av gemensamhetsanläggningar. 
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3 Stenungsunds kommun 

Stenungsunds kommun är belägen vid Västerhavet, i södra delen av Bohuslän i Västra 
Götalands Län. Kommunen har drygt 27 000 invånare med en landyta på 252 km2. Kommunen 
gränsar till 5 kommuner; Lilla Edet, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla. 
 

 

3.1 Kommunens planer och strategier 
3.1.1 Översiktsplan 
Översiktsplanen (ÖP) beskriver hur kommunen på lång sikt önskar använda mark- och 
vattenområden och utveckla bebyggelsen, se Figur 4. I översiktsplanen ska också avvägningar 
göras mellan olika allmänna intressen. En stor del av de frågeställningar som aktualiseras i VA-
planeringen är direkt kopplade till stadsutveckling och annan samlad bebyggelse men också till 
enstaka byggnader. Utifrån plan- och bygglagens portalparagraf ska ny utveckling ske på mark 
som är lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan till exempel gälla möjligheter att ordna en 
hållbar VA-försörjning. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige i Stenungsund en ny översiktsplan, ÖP2020. 
Planförslagets huvudstrategi är att utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan 
bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur. Utifrån det visionära målet för 
Stenungsund 2035 som ”det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan 
och naturen i centrum” har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram.  
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Figur 4 Förslag till utveckling i Stenungsund enligt Översiktsplanen 2020-antagandehandling 
 
Med beaktande av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 (samverkansprojekt för 
utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsregionen) föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds 
tätort såsom huvudort i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga mindre 
samhällen. Syftet är att i första hand komplettera med bostäder och funktioner som kan bidra till 
ett bredare bostadsutbud och närservice för att underlätta vardagen för de boende och leda till 
ett minskat behov av resor. Under prognosperioden 2015 - 2035 bedöms folkmängden i 
Stenungsunds kommun att öka från 26 000 till 35 000 personer enligt visionen från 2015.  
 
Översiktsplanen omfattar ett antal delstrategier hur önskad utveckling i kommunen ska uppnås. 
Två av dessa strategier omfattar VA-försörjning: 

• Säkerställ och öka färskvattenkapaciteten 
- Tillgången på färskvatten (råvatten och produktion) stärks, bland annat genom 

samarbete med Kungälvs kommun. 
- Vattenkvaliteten i ytvattentäkt Stora Hällungen värnas 

 
• Säkerställ god status och kvalitet i kustvatten, sjöar och vattendrag  

- Havsvattnets kvalitet säkerställs genom medverkan till fortsatt sanering av 
bebyggelseområden med VA-problem i kustområdet samt åtgärder för att fånga 
upp närsalter från jordbruksmark.  
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- De högproduktiva grundområdena i kustområdena skyddas från 
exploatering/åtgärder 

 
Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl ledningssystem som 
reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Kommunens 
målsättning innebär bland annat att:  

• försiktighet ska gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar avloppslösning, 
och där kommunalt avlopp inte planeras att byggas ut,  

• ny bebyggelse i anslutning till tätorter och tätbebyggda områden successivt bör anslutas 
till kommunalt avlopp, 

• samordning med befintlig bebyggelse ska eftersträvas. 
 
I översiktsplanen konstateras det också att för att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt 
Vision 2035 krävs mer råvatten och en ökad produktion av dricksvatten samt ett förstärkt 
ledningsnät. För den fortsatta planeringen uppmärksammas därmed behovet av att formulera 
och samordna övergripande strategier i en aktuell VA-plan.  
 
3.1.2 Klimatanpassning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut kring skydd mot stigande vattennivåer (Dnr: KS 
2020/958). Där framgår att kommunen ska skydda byggnader i nya detaljplaner genom att 
planera dessa med golvnivåer högre än +2,8 meter (prioriterade vägar +2,1 meter) över normal 
havsnivå (RH2000) fram till dess att ett yttre skydd längs kajen byggs inom Stenungsunds 
centralort. Detta yttre skydd ska planeras för år 2070 och ska skydda innanförliggande ytor för 
havsnivåer på +2,6 meter över havet. 
 
Det pågår även ett arbete med en klimatanpassningsplan som ska hantera både stigande vatten 
och skyfall. Klimatanpassningsplanen handläggs som ett tematiskt tillägg till kommunens 
översiktsplan. 
  
3.1.3 VA-saneringsplan 
I Stenungsund finns ett högt exploateringstryck vilket leder till förtätning i äldre 
fritidshusområden utan tillgång till kommunalt VA. I dessa områden är VA-systemen dels 
föråldrade dels dimensionerade enligt äldre krav och utifrån andra förutsättningar avseende till 
exempel säsongsutnyttjande och hårdgörandegrad. Därför antog kommunen en VA-
saneringsplan i mars 2015.  
 
Syftet med VA-saneringsplanen är att skapa ett underlag för kommunens planering av VA-
utbyggnad i områden i behov av sanering. I arbetet med VA-saneringsplanen kartlades några 
områden där VA-sanering bör anordnas genom inrättande av kommunalt verksamhetsområde. 
Dessa områden är tidsatta och ska vara slutförda 2025. Planen har även använts som ett 
vägledande dokument vid prövning av enskilda anslutningsärenden. I dagsläget planläggs VA-
utbyggnad utifrån beslutad VA-saneringsplan samt vid exploateringar av nya detaljplaner där 
politiken har en påverkande roll för prioritering av resurser och tidsplan. 
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3.1.4 Nödvattenplan 
Det finns en nödvattenplan beslutad av kommunfullmäktige 2017. Nödvattenplanen ska fungera 
som en ”krisplan” och höja beredskapen inför en eventuell störning av 
dricksvattenförsörjningen i kommunen.  
 
Nödvattenförsörjningen utgörs av tankförsörjning som är en oregelbunden och kortsiktig 
lösning i en nödsituation. Utöver tillgängliga tankar har kommunen kontakt med GR-regionen 
för samarbete i krissituation och den nationella vattenkatastrofgruppens tjänst, VAKA, som kan 
användas vid behov. 
 
I nödvattenplanen framgår att kommunen 2017 hade materiella och personella resurser för ett 
avbrott i ett enskilt samhälle eller en enskild kommundel i upp till tre dygn. Därefter kan det 
krävas hjälp av externa resurser för att klara försörjningen av nödvatten. Vid avbrott i 
vattenförsörjningen inom hela det område som försörjs av Stenungsunds vattenverk (centrala 
och södra kommundelarna samt Ödsmål/Näs) blir tillgången till tankar direkt ett problem och 
externa resurser behöver kopplas in. Beroende på var avbrottet är lokaliserat kan vattentornet 
med en volym på ca 2000 m3 vara en viktig resurs. 
 
3.1.5 Avloppsplan 
Det finns sedan tidigare en avloppsplan i kommunen. Den är en riktlinje som beslutats av 
kommunstyrelsen 2014-05-26. Planen är framtagen för att visa vilka riktlinjer och mål 
Stenungsund kommun har i frågan om enskilda avlopp, underlätta för miljöhandläggaren att 
fatta likvärdiga och rättvisa beslut, samt att planen ska kunna användas som ett verktyg för att 
uppnå god ekologisk status på alla sina vattenförekomster. Avsteg från planen prövas av 
Tekniska myndighetsnämnden. 
 
Planen ska tillämpas vid handläggning av ansökningar om tillstånd för att anlägga och ändra 
enskilda avlopp dimensionerade för upp till 5 hushåll: 25 pe (personekvivalenter). I 
avloppsplanen framgår att det råder krav på hög skyddsnivå i hela kommunen både avseende 
hälsoskydd och miljöskydd.  
 
För närvarande pågår arbete för att ta fram en gemensam avloppsplan tillsammans med 
grannkommunerna Tjörn och Orust. Det är viktigt att arbetet med den gemensamma 
avloppsplanen samordnas med den strategiska VA-planen.  
 
3.1.6 Topografi och geologi 
Stenungsunds kommun utgörs övergripande av ett flackt kustlandskap i väster, stora skogs- och 
vildmarksområden i öster samt ett bördigt jordbrukslandskap däremellan. Kommunen är 
därmed rik på olika naturtyper. I Bilaga 2 presenteras kommunens topografi. Där markeras även 
de större lågpunkterna (även kallat instängda områden). Från dessa områden kan vatten inte 
avrinna med självfall vilket medför ökad risk för översvämning.    
 
I kommunen är de äldsta kända avlagringarna i mark bildade under den senaste istidens 
slutskede. Isavsmältningen över området påbörjades för cirka 13 000 år sedan och alla 
grusförekomster i kommunen är israndsbildningar som byggts upp av isälvssediment (block, 
sten, grus, sand och mo). De innehåller även i varierande utsträckning morän eller lera. Morän 
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återfinns endast sparsamt som ett tunt täcke inom kommunens höjdområden. Sammanhängande 
moräntäcken finns främst i kommunens norra del, se Bilaga 3 Jordartskarta. 
  
3.1.7 Klimat 
Risken för skyfall och höga vattennivåer ökar i ett förändrat klimat. I händelse av skyfall 
avrinner vatten på markytan längs lågstråk och ansamlas i lågpunkter (även kallat instängda 
områden). Dessa områden utgör en risk eftersom vatten riskerar att bli stående med skador på 
byggnader och begränsad framkomlighet som följd. I dagsläget finns ingen heltäckande 
skyfallskartering för hela kommunen men ett arbete pågår med att se över de centrala delarna 
av Stenungsund. I Bilaga 2 presenteras större lågpunkter som finns i kommunens kartlager.  
 
Efter omfattande regn och stormar kan vattnet i vissa vattendrag och åar i kommunen stiga så 
mycket att stränderna översvämmas. Vid extrema högvattenstånd i havet och vid stigande 
havsnivå översvämmas vissa kajer och hamnar, bryggområden, parkeringsplatser och andra lågt 
belägna områden. Dessa högvattenstånd har hittills inte förorsakat några mer omfattande skador 
på byggnader eller annan egendom i kommunen. Tillfällena med höga vattenstånd i havet har 
dock uppmärksammats i kommunen. 
 
I kommunens kartportal och Bilaga 4 Stigande vatten finns en redovisning av stigande 
vattennivåer som kartlägger översvämningsrisken i kustområdet. Där presenteras beräknat 
högsta högvatten i dagens klimat och översvämningszoner enligt Stigande vatten, 
Länsstyrelsens handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från 2011. 
Översvämningsnivåer kategoriseras i olika zoner där zon 1 har lägst risk för översvämning och 
zon 4 högst risk för översvämning:  

• Zon 1:> 3,6 m 
• Zon 2: 3,1–3,6 m 
• Zon 3: 2,6–3,1 m 
• Zon 4: 2,6 m (högsta högvattenscenario i framtida klimat) 
• Högvatten i dagens klimat: 0–1,875 m 

 
Stenungsunds centrum utefter sundet mot Stenungsön ligger på utfyllt område med marknivåer 
på cirka + 2,0 meter. Olika åtgärder kommer att behöva vidtas i framtiden som skydd mot 
stigande vatten. En reglering av vattenområdet i sundet mellan Stenungsund och Stenungsön 
kan komma att aktualiseras framöver. I samband med att samhällen skyddas mot stigande 
vatten uppförs ofta barriärer mellan samhället och recipienten. Barriärer skyddar mot stigande 
vatten men kan orsaka problem med avledning av skyfall då barriärerna skapar instängda 
områden från vilka vatten inte kan avrinna till recipienten.  
 
3.1.8 Recipienter 
I Stenungsunds kommun finns nitton vattenförekomster med miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att säkra vattenkvaliteten och omfattar ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) och grundvatten.  
 
En av kommunens vattenförekomster är grundvattenmagasinet Ucklum, som har god kemisk 
och kvantitativ status. Övriga vattenförekomster är ytvatten och av dessa uppnår inga god 
kemisk status och samtliga har måttlig ekologisk status, se Figur 5. 
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Figur 5 Utdrag från VISS (2021-03-16) där Stenungsunds kommun är markerad med blått. Gult indikerar måttlig ekologisk 
status, rött indikerar uppnår ej god kemisk status och grönt indikerar god kemisk status och god kvantitativ status.  
 
För de fyra fjordområdena, Hake fjord, Askeröfjorden, Havstensfjorden och Halsefjorden gäller 
att åtgärder måste vidtas på samtliga för att uppnå god ekologisk status till 2027. Även för de 
övriga vattendragen krävs åtgärder i varierande grad för att de ska uppnå god ekologisk status.  
 
De huvudsakliga orsakerna till att vattenförekomster i kommunen inte uppnår god ekologisk 
status är för höga halter av näringsämnen. Näringsämnena kan spridas från till exempel industri, 
lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. De kan också hamna i miljön genom nedfall 
från luften av kväveoxider och ammoniak från till exempel trafik, kraftverk och lantbruk. De 
näringsämnen som inte tas upp av växter och mikroorganismer på land sköljs så småningom ut 
och göder växtlivet i vattendrag, sjöar och slutligen i havet.  
 
I Västerhavsdistriktet finns åtgärdsområden (huvudavrinningsområden) som berör 
Stenungsunds kommun. Det finns en kalkningsplan för Stenungsunds kommun där sjöar och 
vattendrag i Svartedalen kalkas varje höst för att höja pH. Tidigare sköttes kalkningen av 
kommunen men sedan ett par år tillbaka har ansvaret övergått till Göteborgsregionen.  
 
Sedan slutet av 1980-talet har vattenprovtagning utförts i sju åar i kommunen. Provtagningen 
sker på uppdrag av Länsstyrelsen som bekostar analyserna. De vattendrag som provtas från och 
med 2021 är: Ödsmålsån, Norumsån, Jörlandaån och Anråse å. Tidigare ingick även Lerån, 
Porsån och Rördalsån. Vilka ingår i Anråse ås avrinningsområde. De som fortfarande ingår i 
provtagningen är de som har sitt utlopp i havet.  
 

3.2 Ansvar för VA-försörjningen 
Kommunen har en skyldighet att fördela ansvaret internt så att de krav som finns i 
vattentjänstlagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen uppfylls. Att kommunens olika 
funktioner arbetar tillsammans och att ansvarsfördelningen är tydlig är nyckeln till en 
framgångsrik VA-planering. För vissa delar av arbetet med VA-försörjningen är 
ansvarsfördelningen tydligt definierad i lagen men för andra delar är ansvarsfördelningen 
otydlig. Se Figur 6 för organisationen inom Sektor Samhällsbyggnad i Stenungsunds kommun.  
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Utöver den ansvarsfördelning som framgår i figuren är kommunstyrelsen ansvarig som VA-
huvudman för kommunens allmänna VA- och dagvattenanläggningar. Strategi och samordning 
ansvarar för de styrdokument och övergripande mål som gäller hela kommunen. Teknik 
ansvarar för denna VA-plan, arbete med vattenskyddsområden och kommande dagvattenplan. 
 
Utöver ansvariga enheter på kommunen finns Vattenfall som levererar dricksvatten till 
Stenungsunds centralort. Det finns även privata lednings- och anläggningsägarna samt 
gemensamhetsanläggningar som ansvarar för drift och underhåll av sina anläggningar.  
 
Länsstyrelsen bedriver tillsyn på Strävlidens reningsverk. Bygg Miljö bedriver tillsyn på övriga 
anmälnings - och tillståndspliktiga vatten- och reningsverken samt gemensamhetsanläggningar 
som omfattas av dricksvattenföreskrifterna.   
 

3.3 VA-taxa 
I Stenungsund pågår arbete med uppdatering av VA-taxan. Ett av syftena med detta arbete är att 
inkludera avgift för dagvatten i taxan. Avgifter för VA är fördelade på engångsavgifter 
(anläggningsavgifter) och periodiska avgifter (brukningsavgifter). Anläggningsavgifter är den 
avgift en abonnent erlägger för att ansluta sig till kommunalt VA och brukningsavgifter är den 
årliga avgiften som består av en fast del och en rörlig del som är beroende på 
vattenförbrukningen. Avgift för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark ska 
betalas av den allmänna platsmarkshållaren, för områden som ligger inom verksamhetsområde 
för dagvatten.  
 
Varje kommun sätter sina egna taxor utifrån självkostnadsprincipen. Skillnaden i avgifter beror 
främst på olika förutsättningar som påverkar kostnaderna för att hantera vatten, spillvatten och 
dagvatten. Till exempel läge, typ av bebyggelse, antal invånare, antal meter ledning per 
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abonnent, topografi, antal verksamhetsområden, antal anläggningar mm. Hur man historiskt har 
hanterat investeringskostnader spelar också in.  
 
Eftersom konstruktionen av VA-taxor är olika i olika kommuner använder man ofta typhus A 
och B för att jämföra VA-taxor mellan kommuner. (Typhus A är en enfamiljsvilla med en 
tomtstorlek på 800 m2 och en vattenförbrukning på 150 m3 per år. Typhus B är ett 
flerfamiljshus med 15 lägenheter, en tomtstorlek på 800 m2 och en vattenförbrukning på 2 000 
m3 per år.) Jämfört med riksgenomsnittet är Stenungsunds anläggningsavgift för såväl typhus A 
som B något högre än medelvärdet. Däremot är brukningsavgiften för de båda typhusen lägre 
än riksgenomsnittet.  
 
 

3.4 Styrkor och utmaningar 
 
Kommunens VA-försörjning står inför flertalet utmaningar till följd av bland annat ökade 
miljökrav. De ökade kraven kan främst kopplas till genomförandet av EU:s ramdirektiv för 
vatten som införlivats i den svenska vattenförvaltningen. Lagstiftningen är det viktigaste 
styrmedlet för den allmänna VA-verksamheten och avstämning mot lagstiftningen behöver 
göras i allt planeringsarbete, både inom och utanför verksamhetsområdet.  
 
För att kunna rena spillvatten från ett växande Stenungsund enligt Vision 2035 samtidigt som 
vattenkvaliteten i hav, sjöar och vattendrag förbättras krävs åtgärder på både 
reningsanläggningar, ledningsnät samt på enskilda avlopp.  
 
I kommunens avloppsplan från 2014 framgår att det råder krav på hög skyddsnivå i hela 
kommunen både avseende hälsoskydd och miljöskydd. Enligt HaV6 bör kommunen göra en 
översiktlig bedömning av vilka områden i kommunen som bör ha hög respektive normal 
skyddsnivå. Detta för att underlätta kommunikationen med den fastighetsägare som står i 
begrepp att lämna in en ansökan. Kommunen har dock inte rätt att skriva generella föreskrifter 
om skyddsnivå för små avloppsanläggningar vilket medför att den slutliga bedömningen av 
skyddsnivå måste göras utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet. 
 
Även kraven på dagvattenhantering har höjts i och med vattendirektivet, åtgärdsprogrammen 
och regeringens etappmål för dagvattenhantering. Vid exploatering måste kommunen visa att 
planerna inte äventyrar att vattenförekomsternas möjlighet att nå miljökvalitetsnormerna. 
Utöver krav vid nybyggnation finns ett behov att se över åtgärdsbehovet i befintlig bebyggd 
miljö. Dagvattenfrågan är komplex, behöver hanteras förvaltningsövergripande och har en 
otydlig ansvarsfördelning. I Stenungsund finns ett stort behov av en kommunal dagvattenplan 
med gemensam målsättning, tydlig ansvarsfördelning och åtgärdsplan.   
 
Ett förändrat klimat påverkar VA-försörjningen i form av stigande vatten, ökad risk för torka 
samt skyfall. Ett förändrat klimat kan leda till påverkan på råvattenkvaliteten. Extrema 
väderhändelser kan påverka ledningsnätet samt vatten- och reningsverk. För att kunna uppnå en 
hållbar samhällsutveckling är hänsyn till den pågående och kommande klimatförändringen ett 

 
6 https://www.havochvatten.se/avlopp-och-dricksvatten/sma-avloppsanlaggningar/vagledningar-for-provning-och-
tillsyn-av-sma-avlopp/vagledning-for-provning-av-sma-avlopp/bedomning/skyddsnivaer-och-mojlighet-att-folja-
miljokvalitetsnormer-mkn.html#h-Bedomningkravsivarjeenskiltarende 
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krav enligt flertalet mål och lagstiftningar. Allt högre krav ställs på att samhället ska bli mer 
översvämningståligt. Dessa krav behöver beaktas på strategisk nivå, tidigt i planprocessen vid 
genomförande samt följas upp så de blir utförda och följer uppställda krav.   
 
Stenungsund har en nyligen antagen översiktsplan, vilken utgör ett viktigt underlag för det 
fortsatta arbetet. Där framgår att ny bebyggelse i anslutning till tätorter och tätbebyggda 
områden successivt bör anslutas till kommunalt avlopp. Där framgår även att försiktighet ska 
gälla för utbyggnad i områden som inte har en hållbar avloppslösning, och där kommunalt 
avlopp inte planeras att byggas ut. För de investering- och exploateringsprojekt som planeras är 
det av stor vikt att alla berörda verksamheter inom sektorn finns representerade, för att fånga 
behoven tidigt i planeringen.  
 
Då samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-försörjning är det viktigt att skapa 
sig ett ökat handlingsutrymme genom att i god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa 
en plan för kommunens VA- utbyggnad. Utan en VA-utbyggnadsplan riskerar kommunen att 
ställas inför förelägganden enligt 51 § LAV om att inrätta allmänna vattentjänster i områden där 
man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle. 
Finns ingen planering och politiskt antagen prioritering vad gäller VA-utbyggnad finns risk att 
myndigheten tar beslut utan hänsyn till övriga förutsättningar. Då minskar också kommunens 
kontroll över VA-taxans utveckling. En god VA-planering är kommunens möjlighet att själv 
påverka och styra i vilken ordning olika områden ska anslutas. För att kunna göra hållbara 
bedömningar behövs kunskap och kommunövergripande underlag som visar på platsens 
förutsättningar för enskilt VA.  
 
Även om Stenungsunds organisation är anpassad för att sköta och hantera driften av VA-
systemen behövs ytterligare investeringar och personella resurser för att hantera framtida 
utmaningar med ökade miljökrav och ett förändrat klimat. Dagens VA-organisation saknar 
tillräcklig bemanning för att möta övriga enheters behov och abonnenternas frågor. Det krävs 
insatser i form av kompetensutveckling, tid och personalkostnad att upprätta heltäckande 
underlag som underlättar VA-enhetens drift-, underhålls- och planeringsarbeten. Det finns även 
ett behov av att skapa fasta rutiner för arbetsprocesser inom kommunen. Samordningen mellan 
kommunens enheter, kommunala bolag, räddningstjänsten och Vattenfall behöver 
vidareutvecklas för bättre samförstånd och effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Ska man 
kunna hantera ökad investerings- samt exploateringstakt i kombination med utökat 
underhållsbehov krävs ytterligare resurser för projektledning inom infrastruktur. Idag är 
kommunen under uppstartsfas när det gäller att driva dessa projekt i egen regi. Hittills har 
organisationen varit beroende av externa resurser. Samtidigt är samarbetet med Vattenfall en 
utmaning för att på ett tydligt sätt kunna säkerställa leverans av dricksvatten med god kvalitet.  

Informationssäkerhet är en viktig utmaning kopplad till vattenförsörjning. Kartor över 
vattentäkter, vattenverk och distributionsanläggningar, teknisk driftinformation eller 
information om sårbarhet kan vara känslig att sammanställa beroende på omfattning, innehåll 
och detaljeringsgrad. I detta sammanhang finns motstående intressen mellan god 
informationssäkerhet och behovet av att förmedla information om risker för 
dricksvattenförsörjningen som behöver beaktas. I Stenungsund finns det rutiner för hur och i 
vilka sammanhangkartunderlag gällande VA-försörjningen får användas och distribueras. Dock 
är dessa inte förankrade på ett förvaltningsövergripande sätt. Det finns därför behov av 
kompetenshöjande insatser för att öka informationssäkerheten. 
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4 Allmän VA-försörjning 

Kommunfullmäktige har beslutat om vilka områden som ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. Ett verksamhetsområde kan bestå av en eller flera av vattentjänsterna 
dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. I Bilaga 5 redovisas kommunens verksamhetsområden 
för VA. Vilken typ av tjänst som ingår i verksamhetsområdet saknas i kartunderlaget idag.  
 
Inom beslutat verksamhetsområde ansvarar VA-huvudmannen för vattenförsörjning samt 
omhändertagande av dag- och/eller spillvatten för hushållsändamål. Fastighetsägare ansvarar 
för att tillse att installationer på den egna fastigheten, fram till förbindelsepunkten fungerar och 
uppfyller kraven på säkerhet. Dessa krav är specificerade i kommunens ABVA.  
Idag är ca 60 % av kommunens invånare anslutna till kommunalt VA, se Tabell 2. Den 
kommunala VA-anläggningen består av ledningar och anläggningar för dricks-, dag- och 
spillvattenhantering enligt  Tabell 3. I Bilaga 6 ges en översiktlig bild av var kommunens 
dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk är placerade.   
 
Tabell 2. Antalet abonnenter till kommunalt VA. 

Vattentjänst Antal abonnenter (vattenmätare) Fysiska personer 
Vatten & spillvatten ca. 3 200 ca. 17 000 

 
Tabell 3. Befintliga kommunala anläggningar inom kommunen 
 

 Dricksvatten Dagvatten Spillvatten 
Ledningsnät 250 km 150 km Självfall 200 km           

Tryck 40 km 

Anläggning 6 st tryckstegringsstationer  
3 st vattenverk 

8 st pumpstationer               
5 st dagvattendammar                

49 st pumpstationer             
3 st avloppsreningsverk 

  
Figur 7 T.v. presenteras verksamhetsområden för VA och t.h. översiktlig placering av dagvattenanläggningar, 
avloppsreningsverk och vattenverk. Kartorna finns även i Bilaga 5 VA-verksamhetsområde respektive Bilaga 6 Översikt 
dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk. 
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4.1 Dricksvattenförsörjningen 
 
Dricksvattenförsörjningen i Stenungsund sker idag i huvudsak från Stora Hällungen via 
vattenverket i Stenungsund. Vattenverket ägs gemensamt av kommunen och Vattenfall, men 
sköts och drivs av Vattenfall. Utöver vattenverket i Stenungsund finns det två mindre 
kommunägda vattenverk i Svenshögen och Ucklum, se Bilaga 6. Samtliga kommunala 
vattenverk är uppkopplade till kommunens överordnade driftövervakningssystem. 
Egenkontrollprogram finns och är fastställt av tillsynsmyndigheten Bygg Miljö. 
 

Vattenvert Vattentäkt Försörjningsområde Anslutna personer 

Stenungsund 
(Vattenfall) 

Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Stenungsunds tätort, 
Ödsmål, Stora Höga och 

Jörlanda 

16 000 

Svenshögen Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Svenshögen, 
Svartehallen, Sågen 

400 

Ucklum Grössbyn grundvattentäkt Ucklum 400 

Tabell 4 Sammanställning av vattenverken i Stenungsunds kommun 
 
För att säkra det framtida dricksvattenbehovet planeras en sammankoppling med 
vattenledningsnätet i Kungälvs kommun. För att klara leverans av vatten från Kungälv till 
Stenungsund behövs en ny överföringsledning med tillhörande tryckstegring, vilken beräknas 
vara i drift 2023. Stenungsund kommer att köpa dricksvatten från Kungälv. Ett intentionsavtal 
är skrivet och preliminärt har möjligheter till försäljning av vatten från Kungälv till 
Stenungsund bedömts till ca 20 l/s och på längre sikt till ca 30 l/s.  
 
Redan idag köper Tjörns kommun vid behov vatten från Stenungsund. Det finns ett stort behov 
av ökad tillgång på dricksvatten även på Tjörn. Därför pågår en dialog kring framtida 
möjligheter att sälja vatten till Tjörn. 
 
I Stenungsund finns ett antal storförbrukare av dricksvatten, dessa redovisas i Tabell 5. Drygt 
20–30% av producerat dricksvatten tilldelas idag industrin. Den största enskilda ”förbrukaren” 
av dricksvatten inom kommunen är dock läckaget, vilket uppgick 2020 till ca 30%.  
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Tabell 5 De största vattenförbrukarna i Stenungsund 

Kund Årsförbrukning (kbm) 
Tjörns kommun 124 660 
Quality Hotel Stenungsbaden 35 223+19 869 
Borealis AB 17 000 
Inovyn Sverige AB 15 521 
Perstorp Oxo 13 422 

 
Kommunen ska kunna erbjuda dricksvatten som är hälsosamt och rent. Livsmedelsverkets 
föreskrifter om dricksvatten ålägger dricksvattenproducenterna att kontrollera sin verksamhet 
och analysera faror och kritiska styrpunkter när det är nödvändigt för att upprätthålla 
tillfredsställande hygien. Förfarandet för detta kallas HACCP (Hazard Analysis and Critical 
Control Point). Från 1 januari 2012 infördes egenkontrollen med HACCP som ett krav kopplat 
till dricksvattenföreskrifterna. HACCP för Stenungsunds vattenverk påbörjades under 2018. 
 
Tillgång till rent dricksvatten är avgörande för liv och hälsa, vilket innebär att 
dricksvattenförsörjningen bedöms vara en samhällsviktig verksamhet. Skulle ordinarie 
dricksvattenförsörjning slås ut finns ett akut behov att distribuera tillfälligt dricksvatten, så 
kallat nödvatten, vilket behandlas i den kommunala nödvattenplanen (se vidare 3.1.3). I 
Stenungsund utgörs nödvattenförsörjningen av tankar samt samarbete med GR-regionen och 
vattenkatastrofgruppens tjänst, VAKA. 
 
Om den ordinarie vattentäkten eller vattenverket måste tas ur drift krävs att man har ett 
alternativ för att kunna leverera vatten, så kallat reservvatten. Om vattentäkten inte kan 
användas kan man koppla in en reservvattentäkt till samma vattenverk. Finns ingen reservtäkt 
kan man koppla in ett reservvattenverk i stället. I Stenungsunds kommun finns inga 
reservvattenverk eller reservvattentäkter. 
   
4.1.1 Stenungsunds vattenverk  

Vattenverket i Stenungsund, Vetteberget, togs i drift 1991 och är det största i Stenungsunds 
kommun. Råvatten tas från Stora Hällungen som bedöms ha god kapacitet och god 
vattenkvalitet.  

Vattenfall med flera har tillstånd att leda bort vatten från Hällungen i vattendom den 24 oktober 
1969 (DA 62) i mål A4/67. Denna dom ger Vattenfall tillstånd att bortleda vatten till en mängd 
av totalt 11 miljoner kubikmeter per år. Domen delas av flera aktörer där Stenungsunds 
kommuns dom är på 1,1 miljoner kubikmeter. Tidigare var kommunens andel 4,1 miljoner 
kubikmeter per år, men kommunen har skrivit bort en del av denna mängd till industrin. Då 
behovet av vatten ökat köper nu Stenungsunds kommun in ytterligare 700 000 kubik från 
Vattenfall, vilket innebär ett totalt uttag på ca 1,8 miljoner kubikmeter per år. Verket förser 
Stenungsunds tätort, Ödsmål, Stora Höga och Jörlanda med dricksvatten. Totalt är ca 16 000 
personer i kommunen anslutna till detta vattenverk.  
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Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 16 000 pe 
• Medelproduktion: 4000 m3/d 
• Maxproduktion: 5700 m3/d 
 
Verket är modernt med hög, teknisk standard. Vattenfall har bytt ut ställverket vid 
intagspumpstationen och installerat reservkraft under hösten 2019. Kapaciteten är dock nästan 
maximalt utnyttjad och det finns i nuläget inte mer kapacitet att tillgå. Produktionskapaciteteten 
kan utökas men det krävs en omfattande tillbyggnad inne i Vattenfalls berganläggning. 

Vattenskyddsområdet för Stora Hällungen är beslutat från Länsstyrelsen 2002-10-14 (se Figur 
8). Vattenskyddsföreskriften är fastställd 2002-10-14 enligt Kungörelsen om Skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för ytvattentäkten. 

 
Figur 8 Grössbyn och Stora Hällungens vattenskyddsområden beslutade 2002 (Naturvårdsverket7, 2021) 
 
 

4.1.2 Svenshögens vattenverk 
Svenshögens vattenverk byggdes år 1957 och har därefter byggts om 1967, 1996, 2001, 2011 
och 2013. Råvatten tas från Stora Hällungen som har god kapacitet och god kvalitet på 
råvattnet.  
Verket är beläget i Svenshögens samhälle och levererar cirka 34 300 m3/år till Svenshögen. 
 
Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 400 pe  
• Maxproduktion 288m3/d 

 
Statusen på Svenshögens vattenverk är god, med en hög teknisk standard. Kapacitet finns för de 
projekt som byggs nu, saneringsområdet Svartehallen/Sågen, däremot finns det en begränsning 
för vidare utbyggnad i Svenshögen. 
 
Vattenskyddsområdet finns, se Figur 8, men det saknas tillstånd för vattenuttaget för 
Svenshögens vattenverk.  

 
7 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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4.1.3 Ucklums vattenverk 
Ucklums vattenverk anlades i början av 1950-talet. Därefter byggdes ett nytt vattenverk som 
togs i drift 2003. Vattenverket tar råvatten från grundvattentäkten Grössbyn. Ucklums tätort har 
ca 100 anslutna fastigheter (ca 400 fysiska personer) till den kommunala VA-anläggningen. 
 
Verket är dimensionerat för följande flöde: 

• Anslutna: 400 pe 
• Medelproduktion: 41,3 m3/d 
• Maxproduktion: 84 m3/d 

 
Inom Ucklum finns dels intresse att exploatera en befintlig detaljplan dels ett behov av att 
bygga ut kommunalt VA till fastigheter som idag har enskilda anläggningar. En begränsande 
faktor för utbyggnad av den kommunala Va-anläggningen är att det idag saknas tillstånd för 
vattenuttaget i grundvattentäkten. Det pågår ett arbete med att utreda kapaciteten i befintlig täkt 
samtidigt som tillstånd söks för nuvarande och framtida vattenuttag.  
 
Det finns skyddsföreskrifter för grundvattentäkt, Grössbyn, Ucklum som fastställdes av 
Kommunfullmäktige, Stenungsunds kommun den 1 december 2003, dnr: 0085/03.  
 
4.1.4 Behov och utmaningar 
Kommunens vattenbehov styrs av befolkningsmängden samt vattenbehovet hos verksamheter 
inom kommunen. Därtill kommer fler parametrar som anslutningsgrad till kommunalt VA och 
utläckage. En bedömning av vattenbehovet och tillgängliga vattenresurser bör göras både på 
kort och på lång sikt.  

Kommunen har genom Stora Hällungen god tillgång till råvatten av god kvalitet. 
Vattenkvaliteten i Stora Hällungen avses säkerställas genom att utöka vattenskyddsområdet så 
att det omfattar hela sjöns tillrinningsområde med nya och skärpta skyddsbestämmelser. Inga 
nya tillstånd för grustäktverksamhet ska medges inom tillrinningsområdet enligt 
översiktsplanen. Uppdatering av vattenskyddsområdet behöver också ske med anledning av 
VA-sanering och nytt verksamhetsområde vid Svartehallen/Sågen och Huveröd. Inom 
nuvarande skyddszon för täkten finns även flera potentiellt förorenade områden. Utredning av 
områdets föroreningar behöver inkluderas i arbetet med nya skyddsföreskrifter. Kunskap om 
hur grundvatten påverkas av ytvatten behöver också ökas. 
 
Kapaciteten i vattenverken i Stenungsund och Svenshögen är nästan maximalt utnyttjade vilket 
innebär att ytterligare anslutningar kommer innebära ett behov av utbyggnad. I Svenshögen 
saknas det tillstånd för vattenuttaget. Den som har ett tillstånd för sitt vattenuttag har tryggat sin 
vattenförsörjning. Tillståndet för vattenuttag innebär en rätt att ta vatten i enlighet med de 
villkor som kopplas till tillståndet. Den som har tillstånd till sitt vattenuttag eller annan 
vattenverksamhet har företräde i nyttjandet av vattenresursen, när det råder vattenbrist. 
 
I vattenverket i Stenungsund överskrider kommunens behov vattendomen och köper därför in 
ytterligare vatten från Vattenfall. En nyckel för att möta det ökade dricksvattenbehovet är 
möjligheten att öka kommunens andel av vattenuttag i Stora Hällungen. Tillgången på råvatten 
för dricksvattenproduktion blir därmed en avtalsfråga mellan kommunen och industrin. Av 
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producerat dricksvatten är i nuläget 20–30 % tilldelat industrin och är inte tillgängligt för VA-
kollektivet.  
 
I Ucklum är råvattentillgången under utredning och arbete pågår med ansökan om tillstånd för 
nuvarande och framtida vattenuttag. I samband med pågående arbete finns ett behov att se över 
den skyddsplan som finns för täkten och vid behov uppdatera den för att motsvara 
skyddsbehovet. 
 
Kommunen saknar reservvattentäkt och reservvattenverk. Det är avgörande för 
dricksvattenförsörjningens uthållighet att det finns reservvattentäkter, speciellt eftersom risk- 
och sårbarhetsanalysen betonar vikten av att arbeta för att minimera konsekvenserna vid bortfall 
av exempelvis dricksvatten. Reservtäkter är alltså en viktig fråga i beredskapsarbetet även om 
Livsmedelslagstiftningen inte innehåller krav på att en producent ska ordna alternativ 
dricksvattenförsörjning. Andra risker som omfattar dricksvattenförsörjningen, t.ex. gällande hot 
och sabotage av verk och ledningsnät bör hanteras inom ramarna för det övergripande risk- och 
sårbarhetsarbetet i kommunen. 
 
Det finns behov av planering och uppföljning avseende exploateringsområdens och 
omvandlingsområdens eventuella behov av VA-utbyggnad. Samhällsutvecklingen avseende nya 
exploateringsområden, förtätning, övergång mot fler permanentbostäder ska tas med i 
planeringen för VA-utbyggnad. På detta sätt kan kommunen ha översikt över behovet av 
ytterligare verksamhetsområde för dricksvatten och ökat vattenbehov.   
 
En stor utmaning är utläckaget av dricksvatten. En minskning av läckaget utgör en stor 
möjlighet att minska kommunens totala vattenbehov. En utmaning som kan bli både svår och 
kostsam är att lokalisera problemområdena, men med ett systematiskt arbete kan goda resultat 
uppnås. En minskning av läckaget med ca 7 – 8 % kan till exempel innebära ett minskat 
inköpsbehov om ca 120 000 kubikmeter per år från Vattenfall. Den vattenmängden kan försörja 
ca 1 800 personer. 
 
År 2014 gjordes en analys av det framtida dricksvattenbehovet i Stenungsunds kommun. 
Utifrån det underlag och de analyser som gjordes inom ramarna för detta arbete bedömdes ett 
rimligt dricksvattenbehov år 2050 vara ca 2,2–2,7 miljoner kubikmeter per år. 
Sammanställningen indikerar en kraftig ökning av vattenbehovet mellan 2015 - 2025. Redan år 
2025 kan dricksvattenbehovet för kommunen komma att uppgå till ca 2,0 miljoner m³/år.  
 
För att kunna försörja ett växande Stenungsund enligt vision 2035 krävs därmed mer råvatten 
och en ökad produktion. Den planerade förstärkningen av tillgång till dricksvatten, i och med 
samarbetet med Kungälv, förbättrar leveranssäkerheten och minskar sårbarheten för störningar 
inom både råvattentillgång, produktion och distribution. Det är även positivt ur 
beredskapssynpunkt då det ger möjligheter till bättre brandpostsystem i de södra 
kommundelarna.  

Det finns behov av ytterligare arbete för att skapa en samlad bild av den framtida 
vattenförsörjningen i Stenungsund. Kommunen har ingen vattenförsörjningsplan. I en 
vattenförsörjningsplan finns normalt information om tillgängliga vattenresurser idag och flera 
generationer framåt avseende både kommunal och enskild försörjning. Där beskrivs även 
behovet av vatten idag och i framtiden. Utifrån tillgängliga resurser och identifierat behov 
identifieras bristområden (där behovet överskrider naturgivna vattenresurser av god kvalitet). I 
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vattenförsörjningsplanen prioriteras även de vattenresurser som är extra viktiga att bevara och 
skydda. Bra underlag i arbetet är de utredningar som utförts, kommunens utvecklingsdokument 
och den regionala vattenförsörjningsplanen.   

Tillgång till rent dricksvatten är även ett kritiskt beroende för att upprätthålla andra 
samhällsviktiga verksamheter inom till exempel sjukvård, storköksverksamhet, 
livsmedelsproduktion och avloppsfunktioner. Krisberedskap gällande dricksvatten handlar om 
att kunna hantera olika typer av händelser som kan påverka försörjningen negativt. I 
Stenungsunds risk- och sårbarhetsanalys (2019–2022) redovisas olika störningar som 
dricksvattenförsörjningen kan utsättas för. I huvudsak bedöms de främsta riskerna vara 
smittoutbrott, kemiska utsläpp, ledningsbrott/läckor, översvämning och skyfall, 
elavbrott/eleffektbrist samt sabotage. Utifrån analysens resultat identifieras ett antal åtgärder 
som kommunen behöver genomföra för att stärka förmågan eller minska sårbarheten i 
kommunens verksamheter. Den åtgärd som tydligast kan kopplas till dricksvatten handlar om 
att se över medel som står till förfogande för åtgärder för att minimera effekterna av bortfall av 
el och dricksvatten i samhällsviktig verksamhet. Kommunens nödvattenplan ska utlösas vid 
avbrott i vattenleverans, utslagen vattentäkt, utslaget vattenverk eller otjänligt vatten. Ett 
ytterligare behov som blir alltmer aktuellt i dagens samhälle är de yttre hot som 
dricksvattenförsörjningen står inför, t.ex. sabotage och terrorhandlingar. Hur dessa yttre hot ska 
hanteras för att säkra en god dricksvattenförsörjning behöver hanteras i det vidare arbetet med 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Detta arbete skulle med fördel också kunna omfatta en 
analys om objekten ska pekas ut enligt gällande skyddslagstiftning. Denna lagstiftning 
innehåller bestämmelser om åtgärder för förstärkt skydd för samhällsviktig verksamhet mot 
bland annat sabotage, terroristbrott och spioneri. 
 
 

4.2 Spillvattenhantering 
 
Inom Stenungsunds kommun finns tre avloppsreningsverk, Strävliden, Svenshögen och Ucklum 
(se Tabell 6 och Bilaga 6). 
 

Spillvattenanläggning Skyldighet enligt MB Tillsynsmyndighet 

Strävlidens reningsverk Tillståndsplikt (>2000 pe) Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Svenshögens reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Ucklums reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Enskilda spillvattenanläggningar 
och gemensamhetsanläggningar 

Tillståndsplikt (5–200 pe) Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Tabell 6 Tillstånds- och anmälningspliktiga spillvattenanläggningar enligt miljöbalken (MB) inom kommunen 
 
 

4.2.1 Strävlidens reningsverk 
Strävlidens reningsverk togs i drift 1970. Flera om- och tillbyggnader av verket har gjorts 
därefter, varav en större ombyggnad 1997 då verket byggdes om till Biodenipho (en process för 
biologisk fosfor- och kväverening). Verket är beläget strax utanför Stenungsunds tätort. 
Avstånd från verket till närmaste bebyggelse är ca 590 meter (Jordhammar). Recipient för det 
renade vatten är Askeröfjorden. 
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Figur 9 Strävlidens reningsverk 
 

Verket har tillstånd att belastas med 20 000 pe. Dagens inkommande belastning är nära 
tillståndstaket och därför pågår arbete med att revidera tillståndet till 28 000 pe vilket bedöms 
räcka till minst år 2045.  

Verket tar emot och renar spillvatten från Stenungsunds tätort, Ödsmål, Stora Höga och 
Jörlanda. Reningsverket tar även emot allt slam från kommunens enskilda 
spillvattenanläggningar. Det tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar 
avloppsreningsverket, ca 50% år 2020.  

Länsstyrelsen beslutade 2001 om villkor för utsläpp till vatten, bl.a. att bräddat spillvatten vid 
reningsverket ska inräknas i rikt- och gränsvärden. Strävlidens verk klarar gällande 
utsläppskrav. Processen fungerar mycket bra, men verket överskrider för närvarande sin 
dimensionering och tillståndsgivna belastning flera gånger per år. 
 
4.2.2 Svenshögens reningsverk 

Svenshögens reningsverk togs först i drift 1957, därefter byggdes en ny anläggning som togs i 
drift 2005. Verket är beläget i Svenshögen och det är endast spillvatten från Svenshögen som 
leds hit.  
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Verket ligger ca 300 meter från närmaste bebyggelse och är dimensionerat för 1000 pe. 
Belastningen uppmättes till 450 pe år 2017. Renat avloppsvatten släpps i Lilla Hällungen, 
nedströms Stora Hällungen. Eftersom Stora Hällungen är huvudvattentäkt för större delen av 
kommunen är kraven på driftssäkerhet höga. Efter utbyggnad vid Svartehallen och Sågen som 
ska anslutas till Svenshögens avloppsreningsverk är kapaciteten nära fullt utnyttjad. Det 
tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar avloppsreningsverket, ca 80% 2019. 
 
4.2.3 Ucklum reningsverk 

 
Figur 11 Ucklums reningsverk 
 
Ucklums reningsverk byggdes 1973 och är beläget strax utanför Ucklum. En ny byggnad 
uppfördes 2017. Verket ligger ca 250 meter från närmaste bebyggelse och spillvatten från 
Ucklums tätort leds hit. Verket är dimensionerat för 600 pe och belastas med ca 300 pe. 
Recipient för renat avloppsvatten är Härgusserödsån, vilken mynnar ut i Stora Hällungen. 
Eftersom Stora Hällungen är huvudvattentäkt för större delen av kommunen är kraven på 
driftssäkerhet höga. Ucklums avloppsreningsverk är i slutfasen av en stor renovering för att 
säkerställa reningsprocessen. 
Det tillkommer stora mängder tillskottsvatten som belastar reningsverket, ca 80% 2019. Ett 
projekt pågår för att identifiera var tillskottsvattnet kommer från och ta fram en åtgärdsplan för 
att minska detta. 
 
4.2.4 Slamhantering  
Det åligger Stenungsunds kommun, som renhållningsansvarig, att ansvara för slamhanteringen 
från avloppsreningsverken. Idag hanteras inget slam inom kommunen utan detta körs till 
Renova för vidare hantering.  
Då spillvattenslam innehåller tungmetaller, kemikalier, hormoner, läkemedelsrester och 
mikroplaster har det länge varit tveksamt om materialet är lämpligt som gödning på marker där 
livsmedel odlas. Det finns idag inga nationellt fastlagda riktlinjer för slamhanteringen, vilket 
medför en svårighet att göra en långsiktig planering. Regeringen fattade 12 juli 2018 beslut om 
en ny utredning där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som 
gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs. 
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4.2.5 Behov och utmaningar 
En del i arbetet att säkerställa en god process i kommunens reningsverk är att kontinuerligt 
uppdatera och, vid behov, förstärka befintliga egenkontrollprogram. För att kunna uppnå 
beslutade miljökvalitetsnormer måste utsläpp av näringsämnen till sjöar, vattendrag och hav 
minska. I och med detta förväntas hårdare utsläppskrav för spillvattenverksamhet framöver. 
Läkemedelsrening, rening av andra persistenta ämnen (långlivade organiska föroreningar) och 
mikroplaster kan krävas i framtiden.  
 
Den höga andelen tillskottsvatten som belastar reningsverken är en stor utmaning. Det finns 
indikationer på att en av orsakerna kan vara inträngande havsvatten. Tillskottsvattnet behöver 
minska för att ge utrymme till ytterligare anslutningar, minska mängden bräddningar samt för 
att hushålla med energi och kemikalier i pumpar och i reningsprocessen. En minskning av 
mängden tillskottsvatten skulle leda till lägre energiförbrukning och driftskostnader samt till 
minskad miljöbelastning på känsliga recipienter.  
 
För Strävlidens avloppsreningsverk pågår arbete med att revidera tillståndet. Om belastningen 
till Svenshögens avloppsreningsverk ska kunna öka krävs investeringar då kapaciteten är nära 
fullt utnyttjad.   
 
 

4.3 Ledningsnätet 
 

4.3.1 Spillvatten 
Spillvattensystemen är kraftigt belastade med nederbördsberoende flöden, samt läck- och 
dränvattenflöden, sammantaget benämnda tillskottsvatten. Detta orsakar mycket bräddning och 
uppdämningar i spillvattensystemet, samt höga kostnader i form av ökad energiåtgång för 
pumpning.  
 
Ledningsnätet i Svenshögen är generellt i ett dåligt skick med hög andel tillskottsvatten till 
reningsverket. Bräddning vid situation med överbelastat system kan ske vid reningsverket samt 
vid en pumpstation. Det finns inga bräddpunkter på ledningsnätet. 
 
På Ucklums ledningsnät finns det två pumpstationer. Ledningsnätet är till stor del separerat för 
dag- och spillvatten men kombinerade ledningar finns i vissa områden. Ledningsnätets standard 
varierar och andelen tillskottsvatten till reningsverket är mycket stort. Vid regn bedöms 
tillskottsvattnet utgöra ca 80 % av inkommande mängs spillvatten till reningsverket.  
 
Ledningsnätet till Strävlidens avloppsreningsverk är dåligt och inläckage sker. 
Modellberäkningar visar att omfattande bräddning förekommer främst vid Strävliden, där en 
flödesmätare har installerats i bräddpunkten. En 5-årsplan för underhåll på ledningsnätet är 
framtagen och godkänd av länsstyrelsen. Tillskottsvatten var 2019 ca 50 % av inkommande 
mängd spillvatten.  
 
Många av pumparna på spillvattennätet bedöms vara i god status och klara dimensionerande 
flöde. Men vid stora/extrema regn blir de överbelastade vilket kan innebära uppdämning i 
ledningar och bräddning av orenat avloppsvatten till recipienten. En viktig parameter för att 
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bedöma spillvattenanläggningarnas status och funktion är om och hur bräddningar mäts eller 
registreras i spillvattenpumpstationer. I många fall finns en bräddmätning som mäter bräddade 
volymer men i en del stationer finns endast en larmfunktion på att en bräddning sker. Av 
pumpstationerna är 8 st utrustade med bräddutlopp, 13 st har nödutlopp, de övriga saknar 
möjligheter till brädd. Vid hydraulisk överbelastning till dessa pumpstationer eller vid 
driftstopp av pumparna sker då istället uppdämning uppströms i ledningsnätet. 
 
4.3.2 Dricksvatten 
Ledningssystemet klarar idag att leverera vatten utan större avbrott. Den hydrauliska 
vattenmodell som har tagits fram under 2015 håller på att uppdateras. Modellen ger kunskap 
om nuvarande kapacitet samt om det finns tillräckligt kapacitet för framtida förhållanden. 
Behovet av ytterligare reservoar utreds. 
 
Dricksvattnet levereras under mycket högt tryck. Ett plötsligt rörbrott upptäcks för det mesta 
snabbt när vattnet svämmar över marken och repareras därför direkt. En mindre läcka kan dock 
pågå under lång tid utan att upptäckas och mer vatten hinner då rinna ut. Stenungsunds 
ledningssystem för dricksvatten har ett läckage som år 2020 bedömdes uppgå till ca 30%.  
 
Stenungsunds vattenreservoar har god status samt ett godkänt skalskydd. I vissa delar av 
dricksvattensystem har det varit frekvent förekommande läckor pga. bristande underhåll. 
Störningar i dricksvattensystemet dokumenteras i VA-banken. Arbete pågår även med att 
dokumentera kundklagomål eller liknade i VA-banken. 
 
4.3.3 Dagvatten 
Status och funktion av dagvattenledningsnätet är inte utredd.  
 
4.3.4 Behov och utmaningar 
Utmaningar kopplade till drift, underhåll och förnyelse ökar i takt med att anläggningar blir 
äldre, nya områden ansluts och befolkningsmängden ökar. Det behövs en långsiktig plan med 
angiven förnyelsetakt som säkerställer att befintliga anläggningars status förbättras och 
upprätthålls. Modellering av kommunens ledningsnät utförs för att simulera förändringar i VA 
systemet. I takt med fortsatt VA-sanering och kommande exploateringar krävs fortsatt arbete 
med ledningsnätsmodellen för att säkerställa att systemet klarar framtida belastning. 
 
Drift, underhåll och förnyelse minskar utläckaget från det befintliga dricksvattennätet vilket 
skapar bättre förutsättningar för kommunens framtida dricksvattenförsörjning. Det kommer 
även krävas en del investeringar i befintligt nät för att kunna försörja samhället med en ny 
matarledning för dricksvatten från Kungälv. Det kommer att behövas nya grövre 
huvudledningar och sammankoppling av befintliga huvudledningar bland annat i Jörlanda och 
Stora Höga.  
 
Drift, underhåll och förnyelse av spillvattennätet minskar andelen tillskottsvatten och därmed 
belastningen på reningsverk samt antalet bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten.  
 
Fram till år 2030 planeras det för utbyggnad av ny bebyggelse och anslutning av befintliga 
bostäder med en spillvattenavrinning motsvarande ca 5 000 personekvivalenter. Detta kan 
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innebära en ökning av medelspillvattenavrinningen med ca 10 l/s och en maximal momentan 
ökning med ca 30 l/s. En minskning av tillskottsvattenpåverkan är därför nödvändig för att 
minska bräddriskerna i systemet och för att skapa utrymme i spillvattensystemet för den 
tillkommande bebyggelsen utan att ytterligare försämra befintlig situation. 
 
Det finns även ledningssträckor som är ansträngda och där kapaciteten inte motsvarar behovet. 
Dessa måste byggas ut för att ge utrymme för ytterligare anslutningar. En sådan sträcka är 
identifierad mellan Jörlanda och Stora Höga. Denna begränsning hindrar utbyggnad och 
anslutning i de södra delarna av Stenungsund. 
 
Efter utförande av flödesmätningar och beräkningar med datormodell, samt efterföljande 
analysarbete, har förslag på åtgärder och en prioriteringsordning avseende dessa tagits fram för 
olika delområden inom Ödsmål, Jörlanda, Stora Höga och Stenungsund. Åtgärderna innebär 
mer detaljerade inventerings- och utredningsarbeten för de olika delområdena i syfte att exakt 
lokalisera källor för tillskottsvattenpåverkan inom de delområden där mest påverkan 
förekommer. Inventeringsarbeten kan t.ex. bestå av kontroll av fastigheters tak- och 
parkeringsavvattning med rök eller färgat vatten, samt TV-inspektioner av ledningar för att 
lokalisera inläckage eller överläckage från dag- till spillvattensystem, samt påverkan av 
havsnivån. Ett flertal avloppspumpstationer har nedsatta pumpkapaciteter och det bör 
undersökas vidare om detta enbart beror på rensningsbehov av tryckledningar eller om det 
föreligger behov av pumprenovering/-byten. 
 
Ledningsnätet till verken i både Svenshögen och Strävliden är generellt i dåligt skick med hög 
andel tillskottsvatten. Även nätets standard till Ucklums reningsverk varierar och andelen 
tillskottsvatten till reningsverket är även där mycket stort. En orsak till den höga andelen 
tillskottsvatten till Strävlidens reningsverk kan vara inträngande havsvatten. För att uppnå ett 
långsiktigt och strukturerat arbete behövs en åtgärdsplan som analyseras och följs upp. Utfallen 
behöver sedan utvärderas och åtgärdsplanen uppdateras.  
 
En åtgärdsplan för avloppsledningsnätet till Strävliden togs fram 2018 och reviderades 2020. 
Planen sträcker sig över 3 år och omfattar en prioriteringslista över de åtgärder som det finns 
behov av på avloppsledningsnätet. Planen är godkänd av Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
ska revideras och utvecklas 2023.  

Gällande dagvatten finns ett stort behov att kartlägga dagvattensystemet i kommunen. Statusen 
på dagvattennätet är oklar och det förekommer sannolikt kapacitetsbrist. Det digitala lagret för 
verksamhetsområden behöver uppdateras så det blir tydligt vilka tjänster som ingår. I teorin ska 
spillvattennätet i Stenungsund inte vara kombinerat, men eftersom det förekommer 
verksamhetsområden för vatten och avlopp i områden där dagvattenavledningssystem saknas är 
sannolikt dagvatten påkopplat på spillvattenledningarna. 
 

4.4 Uppströmsarbete 
 
Uppströmsarbete innebär att arbeta för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att 
det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Bäst är om miljögifter och skräp från 
hushåll och industrier inte kommer ut i avloppssystemet över huvud taget. Det är både billigare, 
miljövänligare och enklare än att rena vattnet.  
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Ett uppströmsarbete kring fettavskiljare samt information för att minska ovidkommande 
material i ledningsnätet pågår vid Strävlidens ledningsnät. Kommunen arbetar på att ta fram en 
kommunikationsplan som sträcker sig ett år framåt. Kommunen har inte REVAQ-certifiering. 
REVAQ är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, 
skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. 
Det råder osäkerhet kring vad som ingår i uppströmsarbetet och hur ansvaret för 
uppströmsarbete ska fördelas inom kommunen.  
4.4.1 Fettavskiljare 
När fett hamnar i ledningsnätet sjunker temperaturen på fettet, vilket gör att fettet stelnar i 
ledningarna, fastnar på väggarna i avloppsledningarna och orsakar stopp. Stopp i ledningsnätet 
kan leda till källaröversvämningar eller orsaka att spillvatten orenat hamnar i sjöar eller 
vattendrag via bräddningar. Verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste därmed 
ha fettavskiljare. Fettavskiljaren ska samla upp fettet och hindra att det når ledningsnätet.  
 
4.4.2 Oljeavskiljare 
Vissa verksamheter genererar dagvatten eller spillvatten som kan vara förorenat av bland annat 
petroleumprodukter. För att förhindra att sådant vatten släpps orenat ut på dagvattennätet har 
många verksamheter installerat oljeavskiljare, som har för avsikt att avskilja 
petroleumprodukter och släppa ut ett renare vatten. Oljeavskiljarna kräver tillsyn och tömning 
varför verksamheterna har möjlighet att få oljeavskiljaren tömd genom ett schema som 
tillhandahålls genom ett samarbete mellan kommunen och en entreprenör. Tillsyn på 
oljeavskiljarnas funktion och underhåll ligger inom miljöbalken. 
 
4.4.3 Behov och utmaningar 
Det pågår uppströmsarbete i kommunen men det finns ett behov att definiera vad som ingår i 
begreppet och hur ansvaret ska fördelas inom kommunen.  
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5 Dagvatten- och skyfallshantering 

Med dagvatten avses den nederbörd som tillfälligt avrinner ytledes från exempelvis vägar, 
parkeringar och tak. I naturen infiltreras större delar av nederbörden (regn, snö och hagel) ner i 
marken. I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor avrinner dagvatten istället ytledes 
på marken.  
 
Dagvatten för med sig föroreningar från de ytor det avrinner på. Markanvändningen på den yta 
där dagvatten avrinner är avgörande för dagvattnets föroreningsinnehåll. En betydande andel av 
de föroreningar som når dagvattnet kan kopplas till vägar, trafikleder och parkeringar. Andra 
aspekter som har stor påverkan på föroreningsinnehållet är vilken typ av verksamhet som utförs 
och vilka byggnadsmaterial som förekommer.  
 
Dagvatten avleds normalt från markytan till ledningar under mark alternativt i öppna diken mot 
recipienten. Dagvattensystem kan inte anpassas för att hantera de extremflöden som 
uppkommer vid skyfall. Vid skyfall avrinner vattnet istället ytledes utifrån markens 
höjdsättning och rinner i lågstråk och ansamlas i lågpunkter, så kallade instängda områden 
 
Enligt miljöbalken betraktas dagvatten från fler än enstaka fastigheter inom detaljplanelagt 
område som avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och 
miljöbalkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt samt de allmänna hänsynsreglerna 
gäller. Dagvattnet ska avledas och renas eller tas omhand på ett sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Enligt vattentjänstlagen betraktas bortledande av dag- och dränvatten från område med samlad 
bebyggelse eller begravningsplats som avlopp. Detta innebär att kommunen kan bli skyldig att 
lösa dagvattenhanteringen i ett större sammanhang om så krävs för att säkerställa skyddet för 
människors hälsa och miljön i enlighet med 6 §.  
 
Inom allmänt verksamhetsområde för dagvatten vilar ansvar för avvattning hos de enskilda 
fastighetsägarna samt huvudman för allmän plats. Inom verksamhetsområde för dagvatten är 
det VA-huvudmannen som ansvarar för att vattnet kan avledas från fastigheternas 
förbindelsepunkt fram till recipienten. Utanför allmänt verksamhetsområde faller ansvaret på 
ägaren av den ytan som dagvattnet kommer från till exempel väghållaren, samfälligheten eller 
fastighetsägaren. När det gäller vägar är det väghållarens ansvar att tillse att dagvattenavledning 
ordnas och att den fungerar. 
 
Inom kommunen är ledningarna till stor del separerade mellan dagvatten och spillvatten. 
Dagvattnet från tätorterna leds till ledningar och ut i närmsta recipient. Inom några områden 
finns kommunala renings- och fördröjningsanläggningar för dagvatten. Det finns t.ex. fem 
dammar (se Bilaga 6 för lokalisering). I Tabell 7 redovisas en sammanfattning av samtliga 
dagvattenanläggningar i enlighet med genomförd inventering 2019. 
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Tabell 7 Dagvattenanläggningar i Stenungsund i enlighet med genomförd inventering 2019 

 
Anläggning Anläggningstyp Anläggningsår Funktion Recipient 

 
Stora Höga 

 
Damm 

 
2015 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
industriområde 

 
Anråse å 

 
Strandnorum 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Hakefjorden 

 
Pressarevägen 

Damm/ 
underjordiskt 
magasin? 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Uppgift saknas 

 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

Trädgårdsvägen 
 
Underjordiskt 
magasin 

2010 (osäkert) 
Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Leds troligtvis till 
dammen i 
Strandnorum 

 
Vid pst 27 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

 
Ucklum 

 
Damm 

 
2017 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
St. Hällungen 

Högenorum 
industriområde 
(Munkeröd) 

 
Underjordiskt 
magasin 

 
2010 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
småindustriområde 

 
Norumsån 

 
Strykjärnet 
(Munkeröd) 

 
Rörmagasin 

 
2016 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
del av 
Munkerödsmotet 
industriområde 

 
Norumsån 

 
 

5.1 Uppströmsarbete  
Bortledning av dagvatten kan ge påverkan bland annat i form av grundvattensänkning, 
uttorkning av naturliga vattendrag och sättningar i marken. Dagvatten kan även orsaka 
översvämningar och spridning av partiklar och föroreningar till naturen och recipienter. En av 
utmaningarna i dagvattenarbetet ligger i att ledningssystemen ofta är gamla och därmed 
dimensionerade utifrån lägre krav än vad som rekommenderas idag. Därtill har andelen 
bebyggd yta ökat samtidigt som klimatförändringar medför mer intensiva regn viket innebär en 
högre belastning på dagvattensystemen med risk för översvämning som följd.  
 
Effekten av klimatförändringarna tyder på att kraftiga och intensiva regn och skyfall kommer 
att bli allt vanligare i framtiden. Vid intensiva regn tydliggörs samhällens sårbarhet när det 
gäller att kunna ta hand om, och avleda, dagvatten på ett ändamålsenligt sätt. Skyfall leder till 
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ytligt avrinnande vatten som riskerar att samlas i lågstråk och instängda områden. För att säkra 
framkomlighet och motverka kostsamma översvämningar med skador på byggnader och andra 
samhällsviktiga funktioner måste hänsyn till dessa extremflöden tas i planprocessen, 
bygglovshanteringen och genom åtgärder i befintlig bebyggelse. Det ställs numer högre krav på 
att samhället ska bli mer översvämningståligt.  
 
Föroreningar i dagvatten innebär en risk för recipienterna och krav av dagvattenrening har blivit 
allt vanligare vid ny- och större ombyggnationer. Generellt bör mängden näringsämnen och 
metaller från dagvatten minska för att uppnå och bibehålla vattenkvalitén i recipienterna och de 
krav som ställs genom vattendirektivet och badvattendirektivet.  

Kommunens dagvattenutmaningar är till stor del kopplade till otydlig lagstiftning och oklar 
ansvarsfördelning i kombination med ökade krav på dagvattenrening och skydd mot 
översvämningar. Kommunen behöver klargöra i vilka skeden dessa frågor ska hanteras och 
vilken enhet som ansvarar för planering och genomförande av nödvändiga åtgärder. Det kan 
finnas behov att ställa krav på rening och fördröjning utifrån dagvattnets påverkan på 
kommunens vattenförekomster och kapacitet i dagvattensystemet. Idag finns det flertalet 
dagvattenanläggningar i kommunen för vilka det saknas tydlig ansvarsfördelning samt plan för 
drift och skötsel. 

Det finns ett stort behov av en dagvattenplan i kommunen vilket planeras ingå i arbetet med 
föreliggande VA-plan. Arbete med en kommande dagvattenplan går i linje med regeringens nya 
etappmål för dagvatten och med uppdraget verksamheten för Teknik fick 2015 (arbetet är dock 
inte påbörjat än). Dagvattenplanen bör gälla för såväl nya som befintliga områden. Där ska 
kommunen tydliggöra ambitionsnivån, hur planläggningen sker inom kommunens organisation 
samt vilka åtgärder som behöver genomföras. Idag behandlas dagvattenfrågor på olika sätt och 
med olika ambitionsnivå beroende på ansvarig handläggare. En viktig del i arbetet är att 
klargöra hur kommunen ska arbeta med dagvattenfrågan och hur ansvarsfördelningen ska se ut. 
Målet är dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat, dels att minska belastningen av 
föroreningar på lokala vattenförekomster.  
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6 Enskild VA-försörjning 

6.1 Enskilda spillvattenanläggningar 
Vid nybyggnation utanför allmänt verksamhetsområde för VA sker en utvärdering av möjlighet 
till att ordna enskilt VA i samband med ansökan om förhandsbesked. I kommunen idag finns ca 
3 200 fastigheter utanför kommunalt VA-verksamhetsområde som har enskilda 
avloppsanläggningar av varierande standard.  
 
Stenungsunds enskilda avloppsanläggningar producerar sammanlagt ca 1500 m3 slam per år. 
Renhållningsenheten ansvarar för tömning av slam från enskilda avloppsanordningar med hjälp 
av entreprenör. Slammet transporteras till Strävliden för avvattning, alternativt till Ucklums- 
och Svenshögens reningsverk för behandling på vassbäddar, innan det transporteras till Renova. 
Kostnad för tömning regleras av kommunens slamtaxa. 
 
Verksamhet Bygg Miljö ansvarar för tillsynen även för enskilda anläggningar med syfte att 
säkerställa att miljöpåverkan från dem minskar. Vid tillsynen kontrolleras anläggningarna och 
om reningskraven inte uppnås ställs krav på fastighetsägaren att utföra de åtgärder som behövs. 
Nämnden ansvarar också för att hantera tillståndsansökningar och anmälningar för nya 
anläggningar samt säkerställa att de uppfyller gällande reningskrav. I Stenungsund har 
kommunen inventerat hela kommunens enskilda spillvattenanordningar med en enkät som 
skickats till hushållen. Arbete pågår med uppföljning av de fastigheter som bedöms ha 
undermåliga spillvattenanläggningar (40–60% av samtliga). Ambitionsnivån är att följa upp ca 
100 fastigheter om året. Verksamhet Bygg Miljö har en halvtidstjänst för uppföljningen av 
avloppsinventeringen. Det kommer dock att ta många år innan alla enskilda 
avloppsanläggningar är genomgångna. I första hand ligger fokus på de allra sämsta 
anläggningarna i kommunen.  
 
Det finns även områden där flera fastigheter har ett gemensamt system för spillvatten. Systemen 
kan vara anslutna till den kommunala VA-anläggningen men det finns områden med egna 
reningsverk. Gemensamhetsanläggningar sköter själv drift och provtagning av sin anläggning 
och redovisar till Verksamheten Bygg Miljö som utför tillsyn. Flera av 
gemensamhetsanläggningarnas placering finns med i kommunens kartportal. Där framgår 
geografisk placering men ingen ytterligare information. Om nya gemensamhetsanläggningar 
ska byggas ska det göras enligt kommunal standard. Detta för att möjliggöra ett eventuellt 
övertagande utan att några ytterligare kostnader belastar VA-kollektivet.  
 
6.1.1 Enskild dricksvattenförsörjning 
Vattentäkter omfattas av olika lagstiftning beroende på deras storlek, antal anslutna personer 
samt typ av verksamhet. De vattentäkter som producerar mer än 10 m3/dygn, försörjer fler än 
50 personer, eller förser en kommersiell verksamhet med vatten, omfattas av 
livsmedelslagstiftningen precis som de allmänna vattentäkterna. Det innebär att den som driver 
vattentäkten ska följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Bygg Miljö har 
tillsynsansvar för att tillse att dessa föreskrifter efterlevs.  
 
Vattentäkter som är mindre omfattas istället av miljöbalkslagstiftningen och Livsmedelsverkets 
råd om enskild dricksvattenförsörjning. Hit hör bland annat vattentäkter för enstaka hushåll. 
Kommunen har inget tillsynsansvar för dessa utan fastighetsägaren måste själv kontrollera sitt 
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vatten. Vid byggnation utanför kommunalt VA-verksamhetsområde redovisas till Verksamhet 
Bygg Miljö att det finns tjänligt vatten men tillsyn på tillgång och kvalitet saknas. Processen 
startar vid ansökan om förhandsbesked och bygglov där information om kvalitet och kvantitet 
utgör en viktig bedömningspunkt. 
 
Kommunen har inte uppgifter om det totala antalet enskilda brunnar eller för vattenkvaliteten i 
dessa. (Det finns ett kartlager i kommunens kartportal med provtagna brunnar mellan 1991 och 
2007.) Det råder även osäkerhet kring vilka områden som har goda förutsättningar för enskild 
vattenförsörjning idag och vid eventuell framtida byggnation.  
 
6.1.2  Tillsyn 
Verksamhet Bygg Miljö bedriver anmälningsbaserad tillsyn på enskilda 
spillvattenanläggningar. Anmälningarna kan komma från privatpersoner men också från 
slamtömningspersonalen. Uppföljningen av inventeringen av enskilda spillvattenanläggningar 
innebär att anläggningar som bedöms ha nedsatt eller obefintlig funktion identifieras och 
fastighetsägaren ombeds inkomma med en ansökan om ny spillvattenanläggning. Tillsyn sker 
också på minireningsverk där fastighetsägaren uppmanas att provta renat spillvatten för att 
säkerställa att reningsfunktionen är tillräcklig. I samband med ansökan om förhandsbesked sker 
en utvärdering av möjlighet till enskilt avlopp. 
 
6.1.3  Behov och utmaningar 
Med dagens personella resurser är ambitionsnivån att följa upp enskilda avloppsanläggningar 
på ca 100 fastigheter om året. Fler resurser behövs då det finns ca 1600 enskilda avlopp som 
behöver förbättras idag och eftersom denna siffra ökar för varje år. Den största utmaningen är 
dock att få upp takten på VA-saneringen för att uppfylla Vattendirektivet med god ekologisk 
status i kommunens vattenförekomster till år 2027.  
 
För att kunna göra hållbara bedömningar kring vilka platser som lämpar sig för enskilt VA 
behövs kunskap och kommunövergripande underlag. För att avgöra om platser är lämpliga för 
nya bostäder med enskilt vatten behövs en grundvattenutredning som kartlägger de områden där 
enskild dricksvattenförsörjning kan bli problematisk. I dagsläget är problematiken främst riktad 
mot bristande grundvattenbildning och saltvatteninträngning, men en utredning skulle också 
kunna identifiera andra problemområden såsom föroreningsrisker.  
 
Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- 
och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk 
för människors hälsa eller miljön föreligger. Det finns behov att ta fram en VA-handlingsplan 
som identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större sammanhang” och där det 
kan finnas grund för att tillämpa 6 § LAV. 
 
Det finns utmaningar kopplade till gemensamhetsanläggningar. De ska vara kända av 
kommunen och för detta krävs god dokumentation. Det krävs kännedom om det förekommer 
enskilda vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Det finns även utmaningar 
kopplade till hur krav på drift och underhåll kan ställas på gemensamhetsanläggningar. 
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Bilaga 1 - Ordlista  

Abonnent   Kund 
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och 

som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). Det innefattar vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt 
andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på 
avsett sätt. 

Avloppsvatten  Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten, kylvatten samt dränvatten. 

Bräddning   Spillvatten och dagvatten som obehandlat släpps ut från ledningsnätet.  
Dagvatten   Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 
Dränvatten  Vatten som passerat marklager och som avleds genom 

dräneringsledningar. 
Duplikatsystem  Där spillvattnet avleds i en ledning och dagvattnet i en annan.  
Enskild VA-anläggning  En VA-anläggning, eller annan anordning för vattenförsörjning eller 

spillvatten, som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Kallas 
även för egen/privat anläggning 

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 
fastigheter gemensamt. 

Huvudman   Den som äger en allmän VA-anläggning. 
Nödvatten  Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att 

nyttja det ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. 
Nödvatten motsvarar bara en liten del av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Planarbetsprogram  Upprättas varje år och är ett arbetsprogram för planer (översiktsplan, 
detaljplaner etc.) som beskriver planläggningsverksamheten för de 
kommande två åren. Programmet är ett instrument för att inrikta 
kommunens planverksamhet, att prioritera planläggningsinsatser och att 
samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och 
plangenomförande. 

Reservvatten  Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från 
annan produktionsanläggning eller källa än den ordinarie. 
Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Råvatten   Yt- eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten. 
Spillvatten  Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 
Tillskottsvatten  Dagvatten, dränvatten och /eller grundvatten som genom felkopplingar 

och inläckage belastar spillvattenledningar och reningsverk 
VA-bevakningsområde Områden som inte har behov av allmänt VA just nu, men om det sker 

förändringar kan behovet komma att omprövas. 
VA-försörjning  Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. 
VA-planområde Områden som idag har enskilt VA men som skulle kunna utgöra så 

kallade ”större sammanhang” där det kan finnas grund för att tillämpa 
LAV § 6. 

VA-taxa  Anger och reglerar avgifter för allmänt va. Avgifterna tas ut dels som en 
anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som brukningsavgift 
(återkommande avgift baserad på förbrukning) 

Vattentjänstlagen  Lag och allmänna vattentjänster SFS 2006:412. Anger att om VA-
försörjning behöver ordnas i ett större sammanhang är det kommunens 
skyldighet att bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet 
genom en allmän va-anläggning. 

VA-utbyggnadsområde Områden som bedöms ha ett tydligt behov av allmänt VA.  
VA-utredningsområde Områden där tillräcklig kunskap om status på vatten och avlopp saknas 

för att kunna bedöma om det finns behov av allmänt 
verksamhetsområde för VA. 
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VA-verksamhetsområde  Ett verksamhetsområde för allmänt dricksvatten, spillvatten och/eller 
dagvatten är ett avgränsat geografiskt område inom vilket VA-
försörjningen ska ske genom allmän va-anläggning. 

Överföringsledning Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra vatten eller 
spillvatten mellan konsument och vatten/reningsverk på annan 
geografisk plats. 

Miljöfarlig verksamhet Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, användning 
av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eller genom förorening av 
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller användning av mark, 
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande. 
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Teckenförklaring

LST Lagpunkter

Bilaga 2
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© Lantmäteriet, © Stenungsunds kommun

Teckenförklaring
Berg

Lera

Sand

Sand

Morän

Organisk jordart

Isälvssediment, sand-block

Tunt jordtäcke

Grus

Silt

Sten-block

Vatten

Bilaga 3
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© Lantmäteriet, © Stenungsunds kommun

Teckenförklaring
Stigande vatten - zon 2 (3.1 - 3.6 m)

Stigande vatten - zon 3 (2.6 - 3.1 m)

Stigande vatten - zon 4 (0 - 2.6 m)

Stigande vatten - Beräknat
högvatten i dagens klimat (0 - 1.875
m)

Bilaga 4
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2021-03-12

Bilaga 5
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- Dagvattenanläggningar

- Avloppsreningsverk

- Vattenverk

Bilaga 6
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VA-policy 
Del i VA-plan för Stenungsunds kommun 
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Inledning 

Stenungsunds kommun har tagit fram en strategisk VA-plan för att säkerställa en långsiktig 

strategi för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen, vidare kallat VA- 

försörjning. I VA-planen hanteras VA-försörjning både inom och utanför allmänt 

verksamhetsområde för VA. 

Arbetet med den strategiska VA-planen följer Havs – och Vattenmyndighetens vägledning 

(rapport 2014:1) och utförs stegvis enligt Figur 1. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan 

kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare 

av VA-planen. Detta dokument är kommunens VA-policy som utgör det tredje steget i arbetet. 

 

 

 

 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 
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VA-policyn har tagits fram med utgångspunkt från den kunskap och de behov som 

sammanställts i VA-översikten samt utifrån resultaten från workshop med politiker, 

arbetsgrupp och styrgrupp. VA-policyn innehåller en målbild för VA-försörjningen i 

Stenungsund 2035. För att nå målbilden och säkerställa att samtliga delar i den kommunala 

organisationen arbetar tillsammans behöver beslut som rör VA-försörjningen styras ytterligare 

med hjälp av ställningstaganden. 

VA-policyn avser att vara styrande och vägledande för innehållet i VA-handlingsplanen som 

upprättas i nästa skede. I VA-handlingsplanen kommer åtgärdsbehovet konkretiseras 

tillsammans med ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder. En viktig utgångspunkt i 

arbetet med VA-policyn och VA-planen som helhet är den kommunala översiktsplanen. 

Översiktsplanens planerade mark- och vattenanvändning samt prioriteringar ska återspeglas i 

VA-planen. Översiktsplanens strategier om att uppnå ökad färskvattenkapacitet (råvatten och 

produktion) samt god status i kommunens vattenförekomster har också varit en naturlig 

vägledning i arbetet. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl 

ledningssystem som reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna, vilket också betonas i flertalet ställningstaganden. VA-planen ska 

uppdateras varje mandatperiod samt vid aktualisering av översiktsplanen. 
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Målbild 
 

 
VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en 

hållbar utveckling i kommunen som helhet. Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde 

och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 

invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så att 

människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 

långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och 

tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.  

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i 

kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda 

goda möjligheter till rekreation. 

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 

ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 

klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas. 
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Ställningstaganden 

Ställningstaganden kring kommunens VA-försörjning presenteras gruppvis, utan rangordning 

och följer strukturen i VA-översikten. I VA-översikten finns mer information om de behov och 

utmaningar som ligger till grund för ställningstagandena. 

 

 
Övergripande 

1. Det ska finnas en långsiktig plan för kommunens VA-försörjning som är samordnad med 

kommunens övriga strategiska dokument. De strategiska dokumenten ska uppdateras 

kontinuerligt och fungera som verktyg för kommunikation och samarbete såväl inom 

den kommunala organisationen som med medborgarna. 

2. I VA-utbyggnadsplanen ska samtliga områden i kommunen klassas som något av följande 

utifrån behovet av ändrad VA-försörjning med avseende på miljö- och 

hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling; allmänt VA-område, VA- 

utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA- 

område. Det ska vara tydligt för både tjänstemän och medborgare vad klassningarna 

innebär. 

3. Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom att anpassa planering och hantering 

av VA-försörjning till ett förändrat klimat. 

4. Det ska finnas en långsiktig plan för drift och underhåll samt en beslutad förnyelsetakt för 

att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status samt säkerheten i och omkring 

dem. 

5. Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig 

ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och i VA- 

ledningsnätet. 

6. Kommunen ska säkerställa att såväl ekonomiska som personella resurser finns för att 

kunna arbeta enligt VA-planens målbild, ställningstaganden och genomföra nödvändiga 

åtgärder. 

7. När det finns möjlighet till samordningsvinster ska kommunen samverka med 

grannkommuner avseende VA-försörjningen. 
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Allmän VA-försörjning 
 

 
 

Dricksvatten 

 
1. Det ska finnas en reservvatten- och vattenförsörjningsplan som möjliggör en långsiktig 

tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. Den ska ta höjd för 

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling i hela kommunen, för både boende 

och näringsliv. 

2.Allmänna dricksvattentäkter och reservvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som 

säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet. 

3. Vattenförluster i det allmänna dricksvattennätet ska minimeras. 

4.Kommunikationsinsatser gällande en hållbar vattenanvändning ska genomföras 

kontinuerligt med boende och näringsliv. 

5. Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage. 
 

Spillvatten 

6. Det ska finnas en långsiktig plan för den allmänna spillvattenhanteringen som tar höjd för 

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling. 

7. Andelen tillskottsvatten ska minimeras i det allmänna spillvattennätet. 

8. Arbetet mot bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför 

allt till recipienter som är känsliga för näringsbelastning. 

9. Kommunen ska löpande och systematiskt arbeta med uppströmsarbete för att minska 

användning av och utsläpp till avlopp av oönskade ämnen från hushåll, industrier och 

andra verksamheter. 
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Enskild VA-försörjning 
 

1. Standarden på enskilda avloppsanläggningar ska vara känd av berörda fastighetsägare och 

tillsynsmyndigheten. 

2. Tillsyn av och krav på enskilda avloppsanläggningar ska beakta områdets klassning enligt 

VA-utbyggnadsplanen. 

3. Inför beslut om planbesked och förhandsbesked ska förutsättningarna för framtida VA- 

försörjning utredas. Det ska vara tydligt om det finns förutsättningar för och möjlighet 

till allmän eller enskild VA-försörjning. 

4. Ambitionen är att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA så att fler 

kommuninvånare kan ansluta sig och säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet 

och få en bra rening av spillvatten. 
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Dagvatten och skyfall 
 

 
1. Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs. Öppna och gröna 

lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är ekonomiskt, 

estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

2. Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 

3.Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas. 

4. Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utredas kontinuerligt i samtliga skeden 

i samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och drift. 

5. Ansvaret för dagvatten- och skyfallshantering bör vara tydligt för befintliga och nya 

anläggningar inom såväl kommunens organisation som för privatpersoner, näringsliv 

och samfälligheter. 

6. Behov av utbyggnad av verksamhetsområde för dagvatten eller förnyelse av befintligt nät 

ska bedömas i samhällsbyggnadsprocessen, i befintliga miljöer och vid VA-utbyggnad. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

  
 
 
 
 
§ 223 Dnr: KS 2022/216 
 
Revidering av attestreglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat attestreglemente. 

Reservation 
Agneta Pettersson Bell (ST) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
återremiss. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2022 (§ 139) att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderat attestreglemente innehållande beloppsgränser.  

I det uppdaterade attestreglementet föreslås generella beloppsgränser införas för olika nivåer 
av beslutsattest. I förslaget framgår att större belopp ska attesteras av överordnad chef. I det 
fall beloppsgränsen uppnås, attesteras verifikationen av dennes överordnade chef.  

 Beloppsgränserna är följande: 
• Enhetschef får attestera upp till 0,5 mnkr.  
• Verksamhetschef/funktionschef får attestera upp till 1 mnkr.  
• Sektorchef får attestera upp till 5 mnkr.  
• Belopp över 5 mnkr får attesteras av kommundirektör och ekonomichef.  

 
Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestanten rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgränserna.  

Det som är reviderat i attestreglementet är markerat i grönt.  

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-31 § 55 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Reviderat attestreglemente Stenungsunds kommun 
Beslut kommunstyrelsen 2022-04-25 § 139 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-06-20

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M), Melisa Nilsson (S) och Jan Rudén bifaller allmänna utskottets  
förslag. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår att ärendet återremitteras, med motiveringen att ge 
förvaltningen i uppdrag att: 

• Ta fram förslag på relevanta beloppsgränser då de föreslagna är för höga. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag, därmed faller Agneta Pettersson (ST) 
förslag om återremiss.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt allmänna utskottets förslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-31

  
 
 
 
 
§ 55 Dnr: KS 2022/216 
 
Revidering av attestreglemente 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat attestreglemente. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2022 (§ 139) att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderat attestreglemente innehållande beloppsgränser.  

I det uppdaterade attestreglementet föreslås generella beloppsgränser införas för olika nivåer 
av beslutsattest. I förslaget framgår att större belopp ska attesteras av överordnad chef. I det 
fall beloppsgränsen uppnås, attesteras verifikationen av dennes överordnade chef.  

 Beloppsgränserna är följande: 
• Enhetschef får attestera upp till 0,5 mnkr.  
• Verksamhetschef/funktionschef får attestera upp till 1 mnkr.  
• Sektorchef får attestera upp till 5 mnkr.  
• Belopp över 5 mnkr får attesteras av kommundirektör och ekonomichef.  

 

Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestanten rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgränserna.  

Det som är reviderat i attestreglementet är markerat i grönt.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Reviderat attestreglemente Stenungsunds kommun 
Beslut kommunstyrelsen 2022-04-25 § 139 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/216
2022-04-29

 
Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Revidering av attestreglemente 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat attestreglemente. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 april 2022 (§ 139) att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderat attestreglemente innehållande beloppsgränser.  

I det uppdaterade attestreglementet föreslås generella beloppsgränser införas för olika nivåer 
av beslutsattest. I förslaget framgår att större belopp ska attesteras av överordnad chef. I det 
fall beloppsgränsen uppnås, attesteras verifikationen av dennes överordnade chef.  

 Beloppsgränserna är följande: 
• Enhetschef får attestera upp till 0,5 mnkr.  
• Verksamhetschef/funktionschef får attestera upp till 1 mnkr.  
• Sektorchef får attestera upp till 5 mnkr.  
• Belopp över 5 mnkr får attesteras av kommundirektör och ekonomichef.  

 

Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestanten rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgränserna.  

Det som är reviderat i attestreglementet är markerat i grönt.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Reviderat attestreglemente Stenungsunds kommun 
Beslut kommunstyrelsen 2022-04-25 § 139 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/216
2022-04-29

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef stödfunktioner Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Attestreglemente för 
Stenungsunds kommun 
 
§ 1 Syfte 
Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens 
ekonomiska transaktioner. Attest innebär att man intygar att transaktionen är kontrollerad och 
felfri. Reglementet ska också bidra till en rättvisande redovisning.  
 
§ 2 Omfattning 
Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. 
 

§ 3 Dokumentation 
Attesten ska dokumenteras genom namnteckning eller digital signatur.  
 
§ 4 Åtgärder 
Eventuella brister ska åtgärdas omgående och rapporteras till överordnad chef.  
 

§ 5 Ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i 
detta reglemente iakttas och att lämpliga attestmoment utföres. Att attestera är en del av den 
interna kontrollen. Det är en bekräftelse på riktigheten i ett agerande eller beslut och ingen 
egen beslutsfunktion. 
 

§ 6 Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter 
Kommunstyrelsen utser beslutsattestberättigade för kommunens olika verksamhetsområden, 
samt övriga enheter där så kan vara lämpligt. Kommunstyrelsen kan delegera rätten att utse 
beslutsattestberättigande.  
 

§ 7 Anmälan av beslutsattestberättigande  
Den som utser en beslutsattestant ska anmäla detta till ekonomifunktionen. 
Ekonomifunktionen ska i sin tur förvara en uppdaterad förteckning över samtliga 
beslutsattestanter i kommunen. 
 
§ 8 Kontroller som ska genomföras 
Attest krävs av två personer så att ingen person ensam ska kunna hantera en transaktion från 
början till slut. Den person som ska genomföra attesten ska ha tillräcklig kompetens för 
uppgiften. 
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För att tillse att de ekonomiska transaktionerna är korrekta ska följande kontroller 
genomföras: 
 

• Att varan/tjänsten har levererats och att transaktioner stämmer överens med avtalade 
villkor. 

• Att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed. 
• Att betalningen sker vid rätt tidpunkt. 
• Att transaktionen är rätt konterad. 
• Att transaktionen bokförs i rätt redovisningsperiod. 

 
§ 9 Attesttyper 
Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest är indelad i två grupper: 
 

• Granskningsattest - kontroll mot leverans/prestation samt underlagets riktighet 
 
Transaktioner ska vara granskningsattesterade innan beslutsattestering sker. 
Granskningsattest får utföras av den person som mottager, beställer eller köper in 
varor och tjänster. Den person som beställer varor eller tjänster ska vara behörig, ha 
kompetens och följa kommunens Upphandlings- och inköpspolicy. 
 

• Beslutsattest - kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor samt underlagets 
riktighet 
 
Beslutsattestanten har ansvaret för att prestationer och transaktioner och deras 
underlag stämmer med beslut eller planer, att behöriga personer agerat samt att pris, 
rabatt och övriga villkor är riktiga. Beslutsattestanten ansvarar också för att 
konteringen är riktig och att budgetmedel finns avsatta för ändamålet och ekonomiskt 
utrymme finns. 
 

 
Eskalering 
En attestant får aldrig slutattestera egna utlägg. Attestanten får heller aldrig attestera en 
ekonomisk händelse som i relation till attestanten avser närstående, beroendeställning eller 
jävsituation. En eventuell sådan transaktion ska eskaleras till överordnad chef.  
 
För den högsta tjänstepersonen, kommundirektören, ska händelser enligt ovan attesteras av 
kommunstyrelsens ordförande (KSO), vice KSO eller 2:e vice KSO.  
 
Om en händelse gäller utlägg för KSO, vice KSO ska 2:e vice KSO attestera.  
 
 
§ 10 Beloppsgränser 
 
Generella beloppsgränser finns för olika nivåer av beslutsattest. Samma beloppsgränser gäller 
för såväl manuell som elektronisk attest. För att säkerställa internkontrollen inom kommunen 
ska större belopp attesteras av överordnad chef. I det fall beloppsgränsen uppnås, attesteras 
verifikationen av dennes överordnade chef.  
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Beloppsgränserna är följande: 
• Enhetschef får attestera upp till 500 000 kronor  
• Verksamhetschef/funktionschef får attestera upp till 1 000 000 kronor  
• Sektorchef får attestera upp till 5 000 000 kronor  
• Belopp över 5 000 000 får attesteras av kommundirektör och ekonomichef  

 
Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestanten rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgränserna.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-04-25

  
 
 
 
 
§ 139 Dnr: KS 2022/216 
 
Svar på uppdrag att utreda införande av beloppsgränser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderat 
attestreglemente innehållande beloppsgränser.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda införandet av beloppsgränser för 
attest. Förvaltningen har utrett frågan och bedömer att beloppsgränser kan införas genom 
revidering av attestreglementet.  

De olika nivåerna på beloppsgränser bör sättas utifrån tjänst och verksamhet. 
Ekonomifunktionen kommer svara för att kontinuerligt göra stickprov för att säkerställa att 
attest sker utifrån beslutade beloppsgränser. De sakkunniga revisorerna har under de senaste 
åren granskat attestflödet tre gånger, i delårsgranskningen, i den löpande granskningen och i 
bokslutsgranskningen. Granskningen har inte gett upphov till några noteringar.    

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-03-22 § 22 
Tjänsteskrivelse 2022-03-04 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 184 Dnr: KS 2022/249 
 
Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, för egen del, om redaktionell ändring på sida 17 i 
Kompensgapsanalys – Stenungsunds kommun. I sammanfattningens andra stycke, andra 
raden, justeras siffran 37% till 32% inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 § 103 att en kompetensanalys skulle 
genomföras. Kompetensgapanalysen kompletterar kommunens kompetensförsörjningsplan för 
2021–2023, genom att ge en kvantitativ bild av bristyrken och tillgången på arbetskraft i de 
olika sektorerna nu och framåt under en femårsperiod.  
 
Att Stenungsunds kommun som arbetsgivare har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats 
och i rätt tid är avgörande för hur väl organisationen fungerar och når uppsatta mål. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 33 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun (uppdaterad 2022-05-11) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Med anledning av information som delges av personalchefen på sammanträdet, föreslår Olof 
Lundberg (S) en redaktionell ändring på sida 17 i Kompensgapsanalys – Stenungsunds 
kommun. I sammanfattningens andra stycke, andra raden, behöver siffran 37% justeras till 
32%. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt allmänna utskottets förslag, med 
redaktionell ändring, och konstaterar att så sker.  

 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 33 Dnr: KS 2022/249 
 
Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 § 103 att en kompetensanalys skulle 
genomföras. Kompetensgapanalysen kompletterar kommunens kompetensförsörjningsplan för 
2021–2023, genom att ge en kvantitativ bild av bristyrken och tillgången på arbetskraft i de 
olika sektorerna nu och framåt under en femårsperiod.  
 
Att Stenungsunds kommun som arbetsgivare har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats 
och i rätt tid är avgörande för hur väl organisationen fungerar och når uppsatta mål. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun 
 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/249
2022-03-29

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Personalchef 
 
 
Kompetensgapanalys 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2021 § 103 att en kompetensanalys skulle genomföras. 
Kompetensgapanalysen kompletterar kommunens kompetensförsörjningsplan för 2021-2023, 
genom att ge en kvantitativ bild av bristyrken och tillgången på arbetskraft i de olika sektorerna 
nu och framåt under en femårsperiod.  
 
Att Stenungsunds kommun som arbetsgivare har medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och 
i rätt tid är avgörande för hur väl organisationen fungerar och når uppsatta mål. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kompetensförsörjning handlar om att attrahera kompetenta medarbetare, skapa möjligheter för 
intern karriärutveckling på kort och lång sikt, behålla värdefulla medarbetare samt att utveckla 
medarbetare på ett professionellt sätt. Att Stenungsunds kommun som arbetsgivare har 
medarbetare med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid är avgörande för hur väl organisationen 
fungerar och når uppsatta mål.  
 
Kompetensgapanalysen visar störst framtida kompetensbrist bland undersköterskor i 
äldreomsorgen. Framskrivningen visar ett kompetensgap på sammanlagt 93 årsarbetare, vilket 
motsvarar 37% av de årsarbetande undersköterskorna idag.  
 
För att fylla kompetensgapen krävs att kommunen fortsätter arbeta med Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) nio rekryteringsstrategier. Dessa strategier är en förutsättning för att 
Stenungsunds kommun ska fortsätta attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Dokumentets antagande innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Kompetensgapanalysen gynnar verksamheternas möjligheter att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla personal i kommunen. Det gynnar bland annat barn i kommunal förskola och grundskola. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/249
2022-03-29

Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Kompetensgapanalys – Stenungsunds kommun 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Christer Larsson  
Sektorchef Personalchef  
 
 
Beslut skickas till 
Christer.larsson@stenungsund.se 
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[Skriv här] 
 

 

 
  

Kompetensgapanalys 
Stenungsunds kommun 
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Stenungsunds kommun – Kompetensgapanalys  
www.stenungsund.se 

 

  

Kontakt 

Märta Lindqvist Weddig 

+46 303 730 446 

marta.lindqvistweddig@stenungsund.se 

Sammanfattning 
 

 

 

Denna gapanalys bekräftar de uppgifter som tidigare presenterats i Stenungsunds 

kommuns kompetensförsörjningsplan 2021-2023: att socialtjänst och utbildning är 

sektorer som behöver stort fokus på kompetensförsörjning under de kommande fem 

åren. Den kompletterar kompetensförsörjningsplanen med en kvantitativ bild av 

kompetensläget idag och på sikt, samt ger en insikt i vilka volymer det handlar om.  

 

Störst gap förväntas uppstå bland undersköterskor i äldreomsorgen. Framskrivningen 

visar ett kompetensgap på sammanlagt 81 årsarbetare, vilket motsvarar 32% av de 

årsarbetande undersköterskorna idag. Det förväntas även ett betydande 

kompetensgap bland sjuksköterskor inom äldreomsorg, grundskollärare och 

gymnasielärare i allmänna ämnen.  

 

Strategier för att fylla kompetensgapen är bland annat att öka sysselsättningsgraden 

och/eller att förlänga arbetslivet. För att kunna göra en prognos av de numerära 

effekterna av dessa strategier, behövs mer utvecklade och avancerade 

prognosmodeller än vad som presenteras i denna rapport.  

 

Förutom de strategier som handlar om att öka heltidsarbetet och att få fler att arbeta 

längre än till 65 år, krävs det att kommunen fortsätter arbeta med SKRs övriga 

befintliga rekryteringsstrategier, framförallt inom ramen för att vara en attraktiv 

arbetsgivare och att hitta nya lösningar. Alla dessa strategier är tillsammans en 

förutsättning för att Stenungsunds kommun ska fortsätta attrahera, rekrytera, 

utveckla och behålla medarbetare. 
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1. Inledning 

1.1 Om gapanalysen 

Denna rapport kring kompetensgap är en fördjupning av det arbete som gjordes i samband med 

utformandet av kommunens kompetensförsörjningsplan1.  

 

Kompetensgap avser ett prognostiserat ökat eller minskat behov av eller tillgång på kompetens. 

Gapen kan mätas både kvalitativt och kvantitativt och visar skillnaden mellan ett framtida 

kompetensbehov och dagens befintliga tillgång på kompetens. I denna rapport redovisas gapen 

kvantitativt. Den personalframskrivning som ligger till grund för de identifierade 

kompetensgapen fram till 2026 utgår från verksamhetens behov av kompetens utifrån 

förväntade pensionsavgångar2 (vid en pensionsålder på 65 år) och de prognostiserade 

demografiska befolkningsförändringar som bygger på kommunens egen befolkningsprognos3. 

 

Siffrorna som presenteras visar kommande personalbehov, det vill säga hur många årsanställda 

som kommer att behövas. Observera att det inte är detsamma som rekryteringsbehov. 

Rekryteringsbehovet kommer vara långt högre och det påverkas även av andra parametrar, så 

som sjukfrånvaro, personalomsättning och tjänstledigheter. Dessa parametrar är också viktiga 

att ha med sig i arbetet med kompetensförsörjning. Men eftersom de inte är förutsägbara på 

samma sätt som pensionsavgångar och befolkningsökning är de delarna inte inkluderade i 

denna gapanalys.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med gapanalysen är att komplettera kompetensförsörjningsplanen1 med en presentation 

av kvantitativa siffror. På så sätt blir omfattningen av utmaningarna inom kompetensförsörjning 

i kommunens olika sektorer synlig och underlättar därmed planering och prioritering av det 

fortsatta kompetensförsörjningsarbetet.   
 

1.3 Upplägg 

Gapanalysen är uppbyggd kring följande avsnitt: 

 

- Omvärldsanalys - befolkningsantal, demografi och bristyrken.  

- Stenungsunds kommun - befolkningsantal, demografi, och bristyrken.  

- Beskrivning av hur kompetensgapen har beräknats.  

- Presentation av kompetensgapen, kommentarer och analys.   

- Diskussion. 

- Sammanfattning.  

 
1 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023 
2 Siffrorna är hämtade från kommunens beslutsstödsystem Hypergene  
3 Befolkningsprognos 2021-2030, Stenungsunds kommun (se bilaga 1).  
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2. Omvärldsanalys 

2.1 Befolkningsantal och demografi 

Befolkningsantalet och demografin har i tidigare kompetensförsörjningsplan4 konstaterats ha 

stor påverkan på kompetensförsörjningen, på nationell, regional och kommunal nivå.  

Befolkningen i Sverige ökar, om än inte i lika hög takt som de senaste tio åren. Folkökningen 

beror främst på att fler bli äldre men även till viss del på att de stora barnkullarna, födda kring 

1990, nu kommer upp i barnafödande ålder5. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 

rekryteringsrapport från 20206 hänger ökningen av de i arbetsför ålder inte med i samma takt 

som den övriga befolkningen. Det gör att färre antal invånare på sikt måste försörja fler. Enligt 

SKR blir detta extra påtagligt i pendlingskommuner nära en storstad, inom vilken Stenungsund 

kategoriserar sig. Under perioden 2020-2029 ökar åldersgruppen över 80 år som mest i dessa 

områden.  

 

Denna trend syns även på regional nivå. Västra Götalandsregionens prognos7 pekar på en 

befolkningsökning i regionen med i genomsnitt 11 200 fler invånare per år fram till och med 

2040. En stor del av befolkningsökningen beror på en ökande andel av gruppen 65 år eller 

äldre. Tidigare prognoser visade en stor ökning även bland barn och ungdomar 0-19 år, men 

denna bild har tonats ner i de senaste prognoserna6.  

 

2.2 Bristyrken 

När befolkningen ökar förändras också efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens 

senaste prognos8 pekar på framtidsutsikterna för olika yrken fram till 2026. Efterfrågan på 

arbetskraft kommer enligt denna prognos att vara stor inom:  

 

• vårdyrken (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, personliga 

assistenter),  

• pedagogiska yrken (gymnasielärare allmänna ämnen och yrkesämnen, 

grundskolelärare, förskollärare),  

• hantverkare (snickare, målare, elektriker, plåtslagare, svetsare),  

• restaurangyrken (kockar och kallskänkor),  

• fordonsyrken (buss- och spårvagnsförare),  

• systemvaruanalytiker och IT-arkitekter,  

• civilingenjörer,  

• mjukvaru- och systemutvecklare.  

På regional nivå finns Västra Götalandsregionens prognos9 som visar att yrken med underskott 

på arbetskraft fram till 2025 framför allt är inom: 

 
4 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023 
5 Statistiska Centralbyrån (SCB): Sveriges framtida befolkning 2020-2070; 2020. 
6 Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
7 Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040. VGR Analys 2019:35. 
8 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=5F7B2437BB2A75E9 [hämtad 2021-10-07] 
9 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2025, Västra Götalandsregionen.  
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• vårdyrken (arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, receptarier, fysioterapeuter, 

barnmorskor, specialistsjuksköterskor, tandsköterskor, tandläkare och 

undersköterskor),  

• pedagogiska yrken (lärare mot grundskolans tidigare år, ämneslärare, speciallärare 

och yrkeslärare)  

• samhällsbyggnad/design- och produktionsteknik (gymnasieingenjörer med inriktning 

mot maskin-, fordons- och farkostteknik).  

 

SKRs senaste rapport10 presenterar inte behov inom specifika yrken men visar en demografisk 

behovsökning av antal anställda inom kommunerna på totalt ca 10 200 personer per år, 1,1% 

(se figur 1), en litet mindre ökning av behovet fram till 2029 än vad som tidigare 

prognosticerats och redovisats i kompetensförsörjningsplanen11. Skälet till den minskade 

ökningen beror på att antalet barn i Sverige inte ökat på det sätt som den förra prognosen 

förutspådde. Utöver behovsökningen beräknas omkring 25 300 (2,8%) anställda årligen gå i 

pension under perioden. Störst behov beräknas finnas inom vård och omsorg, samt inom 

skolverksamhet.  

 

Till skillnad från Arbetsförmedlingens prognos är behovsökningen inom tekniska yrken 

förhållandevis låg. Detta förklaras av att denna grupp inom Sveriges kommuner och regioner är 

liten i jämförelse med andelen anställda inom vård och omsorg och utbildning. 

Kompetensbehoven finns dock även inom detta område och här bör dessutom konkurrensen om 

kompetensen mellan kommuner och privat näringsliv tas i beaktande.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Behovsökning (ökning pga. demografi) av anställda samt pensionsavgångar per år i kommuner under perioden 2019-2029, i antal och 

andel, enligt SKR10  

SKRs rapport beskriver behoven för hela riket, men nämner att behovet ser olika ut i olika 

kommuner. Kompetensförsörjningen är således en nationell utmaning, men kommer att se olika 

ut i olika delar av landet. Det presenteras dock inga siffror för Stenungsund specifikt. 

Detsamma gäller för Arbetsförmedlingens prognoser.  

 
10 Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
11 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023. 

179



 

4 
 

Stenungsunds kommun – Kompetensgapanalys  
www.stenungsund.se 

  

3. Stenungsunds kommun 

3.1 Befolkningsantal och demografi 

Stenungsunds kommun växer. 2021-06-30 hade kommunen 27 317 invånare12 och antalet 

invånare ökade 2020 med 267 personer13. SCBs prognos14 är att befolkningen ökar till 28 100 

invånare fram till år 2030. Stenungsunds kommuns vision är att 2035 vara 35 000 invånare15. 

Enligt kommunens egen befolkningsprognos16 som sträcker sig till 2030 beräknas 

befolkningsantalet öka kraftigt fram till och med 2030, till 31 872. Motsvarande siffra år 2026 

förväntas vara 29 386. Detta beror främst på det ökande bostadsbyggandet, att fler barn 

förväntas födas och att fler blir äldre. Då Stenungsunds egen befolkningsprognos tagit hänsyn 

till kommunens interna samhällsplaner har denna valts att användas i framställandet av 

gapanalysen.  

 

3.2 Bristyrken i Stenungsunds kommun 

Arbetsförmedlingens, SKRs och Västra Götalandsregionens prognoser över kommande 

bristyrken speglar till stor del bilden av de största yrkesgrupperna i Stenungsunds kommun. 

Kompetensförsörjningen fastlås i budgeten17 vara en av de stora utmaningarna för två av 

kommunens sektorer: sektor utbildning och sektor socialtjänst. Kompetensförsörjningsplanen18 

visar att verksamheter med flest medarbetare är inom skol- och barnomsorgsarbete, i sektor 

utbildning, tätt efterföljt av sektor socialtjänst. Det konstateras att dessa sektorer behöver flest 

insatser och aktiviteter inom ramen för kompetensförsörjning och rekrytering för att kunna 

möta de kommande årens ökade efterfrågan på kompetens. Med tanke på 

befolkningsprognosen16 förväntas detta läge bestå även fem år framåt i tiden.  

 

GAP-analysen i denna rapport omfattar tio av sektorernas yrkeskategorier. Urvalet grundas i de 

yrkesprognoser som presenterats ovan, vilka beskriver prognostiserade bristyrken på såväl 

nationell, regional som lokal nivå. Några kommentarer kring urvalet av bristyrkena följer här:  

 

Värt att notera är att yrkesgruppen socialsekreterare i kompetensförsörjningsplanen18 lyftes som 

ett dåvarande bristyrke. I Arbetsförmedlingens senaste prognos19 finns denna yrkesgrupp inte 

längre med som ett bristyrke. I denna rapport faller yrkesgruppen därför utanför ramen för 

gapanalysen.  

 

 
12 Folkmängd 2021-06-30, SCB  
13 SCB, Befolkningsförändringar antal personer efter region, förändringar och år. PxWeb (scb.se) [hämtad 2021-
10-27] 
14 Sveriges framtida befolkning 2020-2030. urn:nbn:se:scb-2020-be18sm2002_pdf [Utkom 2020-06-03, hämtad 
2021-10-25] 
15 Vision Stenungsund 2035.pdf [hämtad 2021-12-06] 
16 Befolkningsprognos 2021-2030, Stenungsunds kommun. 
17 Strategisk plan 2021-2023 Budget 2021, Stenungsund. 
18 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023. 
19 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=5F7B2437BB2A75E9 [hämtad 2021-10-07] 
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I sektor socialtjänst finns stödassistent med som en yrkesgrupp. En del av dessa är utbildade 

undersköterskor och en del är vårdbiträden. På grund av svårigheten och osäkerheten kring 

kompetenserna i denna yrkesgrupp kan relevansen i dessa siffror diskuteras. I de fall det går att 

ersätta de framtida kompetensgapen med vårdbiträden eller outbildade undersköterskor bedöms 

inte detta vara ett bristyrke, då arbetskraft av detta slag enligt tidigare nämnda prognoser 

kommer vara lätt att finna20. Siffrorna redovisas dock i syfte att visa på de ökande behov som 

förväntas inom verksamheten för yrkesgruppen.  

 

Gruppen sjuksköterskor inom skolverksamhet, skolsköterskor, har inte tagits med i 

framställningen. Detta eftersom analysen utgår från sektorerna och beräkningen av gapen på 

sjuksköterskor är kopplad till den äldre befolkningen. På detta vis skulle siffrorna bli 

missvisande om de även inkluderade skolsköterskor.   

 

Sektor utbildning:  

• förskollärare,  

• lärare grundskola (åk F-3, 4-6 och 7-9),  

• lärare gymnasieskola (allmänna ämnen),  

• lärare gymnasieskola (yrkesämnen), 

• speciallärare/specialpedagog.  

 

Sektor socialtjänst:  

• undersköterska äldreomsorg,  

• stödassistent funktionshinder,  

• sjuksköterska. 

 

Sektor stödfunktioner:  

• kock och måltidspersonal. 

 

Sektor samhällsbyggnad:  

• ingenjör, tekniker och teknisk handläggare. 

 

 

 

  

 
20 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2025, Västra Götalandsregionen, 
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=5F7B2437BB2A75E9 [hämtad 2021-10-07] 
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4. Beskrivning av hur 
kompetensgapen har beräknats 

Vid beräkningen av kompetensgapen på fem års sikt har samma modell använts som ligger 

bakom uträkningarna i SKRs rapport21, en prognosmodell som utformats i samarbete mellan 

SKR och Sweco. Folkökningssiffrorna har hämtats från kommunens egen 

befolkningsprognos22. Utgångspunkten i prognosmodellen är att kompetensbehovet ökar i 

proportion med befolkningstillväxten för respektive åldersgrupp, med undantag för behovet av 

kompetens inom äldreomsorg. Uträkningen av gapen inom dessa yrken inkluderar även en 

viktning som består av konsumtionsfördelning av äldreomsorgen, utifrån ålderskategorisering. 

Viktningen utgår från SKRs prognos21. Det betyder att fördelningen av kostnader inom 

äldreomsorgen inte är kommunspecifik, utan att äldre i Stenungsund antas konsumera 

äldreomsorg i samma utsträckning som riksgenomsnittet. 

 

I prognosen antas att personaltätheten framåt ligger på samma nivå som dagens. Alla 

personaluppgifter har hämtats från kommunens personal- och beslutsstödsystem Hypergene. 

AID-koden (en nationell kod för indelning av anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner 

och Regioner) har använts för att söka fram antal årsarbetande i respektive yrke, och enbart 

tillsvidareanställda har inkluderats. Siffror över antal pensionsavgångar utgår från pensionsålder 

på 65 år. Alla siffror i tabellerna har så långt som möjligt avrundats till heltal. 

 
Observera att begreppen anställda och årsarbetare skiljer sig åt. Anställda syftar till antal 

personer, oavsett vilken sysselsättningsgrad de har. Årsarbetare avser den sammanlagda 

sysselsättningen, det vill säga hur många personer som skulle arbetat om alla anställningar lades 

ihop till heltider.   

  

 
21 Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
22 Befolkningsprognos 2021-2030, Stenungsunds kommun.   
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5. Presentation av kompetensgapen, 
kommentarer och analys 

Bristyrkena presenteras i varsin tabell. I tabellen går det att utläsa hur personalbehovet av 

årsarbetare ser ut år för år samt hur många pensionsavgångar som förväntas (vid en 

pensionsålder på 65 år). De två kolumnerna längst till höger visar den totala skillnaden (gapet) 

mellan aktuell (oktober 2021) befintlig tillgång på kompetens av årsarbetare och 2026 års 

kompetensbehov. De negativa siffrorna i GAP-kolumnen illustrerar gapet. Därtill presenteras 

även en procentuell siffra, som visar gapet i procent utifrån dagens aktuella personalsituation. 

Efter tabellerna följer kommentarer och analyser till varje sektorsområde.  

 

5.1 Sektor utbildning 

Beräkningarna utgår från elevantalet i kommunens förskolor och skolor, oktober 202123. 

Elevantalet antas sedan öka proportionellt med den prognosticerade befolkningsökningen24 

inom respektive åldersgrupp.  

  

Förskollärare         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 121 121 123 123 126 129 -8 7% 

Pensionsavgångar 0 0 0 -2 -1 -2 -5 4% 

Totalt       -13 11% 

 
Lärare grundskola (åk F-3, 4-6, 7-

9)         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 238 238 236 237 237 239 -1 0,5% 

Pensionsavgångar -2 -2 -4 -2 -6 -7 -23 9,5% 

Totalt       -24 10% 

 

Gymnasielärare, allmänna ämnen         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 82 84 84 84 85 87 -5 6% 

Pensionsavgångar -1 -1 -2 -2 -4 -4 -14 17% 

Totalt       -19 23% 

 

 

 
23 uppgifter från kommunens interna system Procapita.  
24 Befolkningsprognos 2021-2030, Stenungsunds kommun 
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Gymnasielärare, yrkesämnen         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 29 30 30 30 30 31 -2 7% 

Pensionsavgångar  0 0 -1 0 -1 0 -2 7% 

Totalt       -4 14% 

 

Speciallärare, specialpedagog         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Utveckling personalbehov, 

årsarbetare 35 35 35 35 36 36 -1 3% 

Pensionsavgångar  0 0 -1 -1 -2 -1 -5 14% 

Totalt       -6 17% 

 

5.1.1 Kommentarer till sektor utbildning 

Den främsta grunden till kommande kompetensgap inom sektor utbildning är inte att elevantalet 

stiger i kraftig grad. Det är bara inom förskolan som barnantalet är en betydande faktor.  

Tvärtom beräknas elevantalet inom till exempel grundskolan minska fram till 2023, innan det 

stiger igen. Inom kategorierna grundskollärare, gymnasielärare allmänna ämnen och 

specialpedagoger är det framför allt pensionsavgångarna som bidrar till kompetensgapet fram 

till 2026.  De största gapen återfinns bland gymnasielärare (allmänna ämnen) och 

specialpedagoger.  

 

Gymnasielärare i yrkesämnen är enligt Arbetsförmedlingens prognos ett bristyrke. Denna 

gapanalys visar en behovsökning på endast två yrkeslärare, från 29 till 31, fram till 2026.  

Noteras bör dock att denna uträkning endast inkluderar tillsvidareanställda. Det totala antalet 

årsarbetande yrkeslärare är idag 41. De övriga 12 visstidsanställda årsarbetarna är med stor 

sannolikhet anställda på visstid på grund av att de saknar formell behörighet. Troligtvis 

föreligger det ett större kvalitativt kompetensgap i denna yrkeskategori och behovsökningen till 

2026 kan därmed antas vara större än två årsarbetare. Detsamma gäller gymnasielärare i 

allmänna ämnen även om beräkningarna där bedöms stämma mer överens med behovsbilden 

framåt, eftersom antalet visstidsanställda inom denna yrkesgrupp endast är 6 årsarbetare idag.  

 

I kompetensförsörjningsplanen25 poängteras att gymnasiet konkurrerar med andra 

gymnasieskolor i närliggande kommuner och att det kan vara svårt att förutse elevantalets 

ökningar och minskningar över tid. Därmed kan kompetensgapet i tabellen ovan komma att se 

annorlunda ut. Trots att det i dagsläget inte finns några tecken på stora svängningar i 

kompetensbehovet är det viktigt att ha med sig detta framåt.   

 

Nämnas bör också att andelen förväntade pensionsavgångar inom yrkesområdet barnskötare 

(som inte finns med i tabellen) är hög – sammanlagt 18 stycken – fram till 2026. Barnskötare är 

inget uttalat bristyrke men de barnskötare som går i pension kommer att behöva ersättas, vilket 

bör tas med i utbildningssektorns planering av kompetensförsörjning framåt.  

 
25 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023 
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5.2 Sektor socialtjänst 

För yrkesgruppen stödassistent inom funktionshinder utgår beräkningen från den 

prognosticerade totala befolkningsutvecklingen i kommunen, eftersom dessa tjänster är 

tillgängliga för alla åldersgrupper. För yrkesgrupperna undersköterska inom äldreomsorg och 

sjuksköterska utgår beräkningen från befolkningsutveckling i åldersgruppen 65 år och äldre. 

Dessa beräkningar inkluderar även en viktning som består av konsumtionsfördelning av 

äldreomsorgen, utifrån ålderskategorisering26. 

 
Stödassistent 

funktionsnedsättning         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 134 135 136 137 139 142 -8 6%  

Pensionsavgångar -3 -3 -1 0 -8 -4 -19 14% 

Totalt       -27 20% 

 

Undersköterska äldreomsorg         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 253 260 273 282 292 299 -46 18% 

Pensionsavgångar -2 -8 -4 -7 -9 -5 -35 14% 

Totalt       -81 32% 

 

Sjuksköterska          

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 43 44 46 48 50 51 -8 19% 

Pensionsavgångar -2 -1 0 -1 -1 0 -5 11% 

Totalt       -13 30%  

 

5.2.1 Kommentarer till sektor socialtjänst 

Kompetensgapet för stödassistenter förväntas år 2026 uppgå till 20% av den nuvarande 

kompetensen. Den största delen är pensionsavgångar eftersom verksamheten inte förväntas öka 

mer än i proportion med befolkningsökningen. Kompetensgapet för sjuksköterskor och 

undersköterskor inom äldreomsorg är däremot 30 respektive 32%.  

 

Bland undersköterskorna är det många som förväntas gå i pension. Men den största orsaken till 

kompetensgapet beror på den demografiska utvecklingen. En större andel av befolkningen blir 

äldre och då ökar behovet inom dessa verksamheter. Denna behovsbaserade ökning, 

pensionsavgångarna borträknade, beräknas uppgå till 18% av dagens personalbehov hos 

undersköterskor respektive 19% av dagens personalbehov hos sjuksköterskor. 

 

 
26 Enligt beräkningsmodell från SKR/Sweco.  
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I en tillbakablick på hur kompetensbehovet har ökat bland undersköterskor inom äldreomsorg 

de fem senaste åren ser vi att Enligt statistik från SCB27 ökade Stenungsunds totala befolkning 

med 4,8%, och den äldre befolkningen ökade med 8%, under perioden 2016-2020. Om samma 

beräkningsmodell som använts för att beräkna behovet av undersköterskor inom äldreomsorg 

till 2026, använts på 2016 års siffror skulle antalet årsarbetare år 2020 uppgått till 292, en 

ökning med 18%. Den faktiska ökningen av årsarbetande undersköterskor inom äldreomsorgen 

blev dock endast 4%. 

 

Faktiskt behov 2016  2017  2018  2019  2020  

Ökning, 

antal 

 Ökning, 

% 

Undersköterska äldreomsorg 249 266 271 273 258 +9  4 % 

 

I en jämförelse med yrkesgruppen sjuksköterskor kan vi se att ökningen mellan 2016-2020 skett 

i linje med SKRs beräkningsmodell.   

 

Förväntat personalbehov, 

enligt SKRs 

beräkningsmodell 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 

Ökning, 

antal 

Ökning, 

% 

Sjuksköterska 31 32 33 34 36 +5 16%  

 

Faktiskt behov 2016  2017 2018  2019  2020  

Ökning, 

antal 

Ökning, 

% 

Sjuksköterska 31 33 39 42 40 +9       29% 

 

Vilken är då orsaken till att antalet årsarbetande undersköterskor inte ökat i proportion med den 

beräkningsmodell som SKR utgår från?  

 

En förklaring är att heltidsarbetet har ökat. De senaste fem åren har en ökning av 

heltidsanställda undersköterskor skett, till stor del en effekt av de satsningar som gjorts inom 

ramen för ”Heltidsresan”. Denna satsning utgår från avtalet som slöts 2016 mellan 

fackförbundet Kommunal och SKR där införandet av heltid som norm inom välfärden är i 

fokus28. Totalt har andelen heltidsanställda undersköterskor inom äldreomsorgen ökat med 70% 

sedan 2016. Tabellen och grafen nedan illustrerar detta.  

 

 
27 SCB, Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2020. PxWeb (scb.se) [hämtad 2021-11-11] 
28 Heltidsresan - https://heltid.nu/ [hämtad 2021-11-15] 

Förväntat personalbehov, 

enligt SKRs 

beräkningsmodell 2016 2017 2018 2019 2020 

Ökning, 

antal 

Ökning, 

% 

Undersköterska äldreomsorg 249 259 265 271 293 

 

+44 18% 
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Figur 2. Tabell och graf över utveckling av sysselsättningsgrad, undersköterska, tillsvidare, 2016-2020 (Uppgifter hämtade från Hypergene)  
 

Mellan 2016 och 2020 ökade de arbetade timmarna bland undersköterskor i kommunen totalt 

med 13 578 timmar, vilket motsvarar cirka nio årsarbetande undersköterskor. Trots detta 

anställdes inte fler. Istället minskade antalet totalt med sex anställda. Vi kan därmed konstatera 

att de ökade arbetstimmarna kunde ha medfört en rekrytering av nio plus sex årsarbetare, men 

att de högre sysselsättningsgraderna bidragit till att dessa 15 tjänster inte har behövt tillsättas.   

 

En annan förklaring till att antalet årsarbetande undersköterskor inte ökat i proportion med 

SKRs beräkningsmodell kan vara att det varit svårt att rekrytera undersköterskor med behörig 

kompetens och att fler vårdbiträden därför anställts. Sedan 2016 har vårdbiträden ökat med 27 

årsarbetare (se tabellen nedan).  

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Ökning, 

antal  

Årsarbetare, vårdbiträde 37 47 66 68 64 +27 
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Antal 

anställningar 

totalt 

Antal 

årsarbetare 

totalt 

Antal 0-

74% 

Antal 75-

99% 

Antal 

100% 

2016 298 249 39,0 124,0 86,0 

2017 315 266 38,0 126,0 102,0 

2018 308 270 28 101 141 

2019 306 273 26,0 83,0 164,0 

2020 292 258 27,0 85,0 146,0 

Utveckling 2016-

2020  -6 +9 -31% -31% +70% 
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Dessa 27 vårdbiträden, tillsammans med de 15 undersköterskor som inte rekryterats på grund 

av den ökade sysselsättningsgraden, utgör 42 årsarbetare. Det motsvarar nästintill 

framskrivningen genom SKRs modell applicerad på 2016 års siffror.  

 

I sammanhanget är det värt att nämna att ett omfattande arbete pågår inom sektor socialtjänst 

för att vidareutbilda vårdbiträden till undersköterskor, med hjälp av finansiering från 

Omställningsfonden29 och statsbidrag i form av Äldreomsorgslyftet30.  

 

Sammantaget visar uppgifterna från tidigare år att nuvarande framskrivning av kompetensgapet 

för 2026 inte behöver bli fullt så stort, samt att det finns sätt att arbeta med att fylla gapet. Klart 

är dock att det krävs åtgärder och strategier för att klara kompetensförsörjningen av 

undersköterskor de kommande fem åren. Den strategi som ligger närmast tillhands är att 

fortsätta arbetet med heltidsresan. Mer om detta följer i diskussionen.   

 

Kompetensgapet för sjuksköterskor är 30%. Här handlar det dock om helt andra volymer (13 

totalt) i jämförelse med undersköterskor (81 totalt). Årsarbetande sjuksköterskor har ökat med 

29% de senaste fem åren. Detta gap har kommunen lyckats fylla. Det bör därför finnas goda 

möjligheter att hantera även det kommande kompetensgapet bland sjuksköterskor till 2026. 

Trots det bör gapet uppmärksammas och det strategiska kompetensförsörjningsarbetet inom 

detta område tas på allvar även de kommande åren.   

 

  

 
29 https://www.omstallningsfonden.se/arbeta-med-omstallning/kom-kr/ [hämtad 2021-12-02] 
30 https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/satsningen-aldreomsorgslyftet/ [hämtad 2021-12-01] 
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5.3 Sektor stödfunktioner 

För yrkesgruppen kock och måltidsbiträde utgår beräkningen från den prognosticerade totala 

befolkningsutvecklingen i kommunen.  

 

 

5.3.1 Kommentarer till sektor stödfunktioner 

Kompetensgapet inom yrkesgruppen kock och måltidbiträde påverkas ungefär lika mycket av att 

verksamheten växer som av de förväntade pensionsavgångarna. 

 

Det har visat sig i andra kommuner vara svårt att rekrytera kockar och övrig måltidspersonal, 

särskilt i tider av högkonjunktur. Kompetensförsörjningsplanen31 konstaterar att Stenungsunds 

kommun oavsett hög- eller lågkonjunktur inte upplevt svårigheter med detta. I skrivande stund 

uppger dock verksamhetschef samt enhetschefer inom sektorn att det blivit svårare att hitta 

personal med rätt kompetens. De gör bedömningen att det under det senaste året gått att hitta 

medarbetare men att dessa medarbetare inte alltid matchat kraven på förmåga i form av till 

exempel attityd till arbetet och engagemang. Cheferna rapporterar också att en del av 

medarbetarna behöver fylla på med mer kompetens i form av till exempel en kockutbildning via 

vuxenutbildningen.  

 

Sammantaget bedöms uppgifterna i denna framskrivning vara hanterbara, men en utmaning 

finns i att hitta medarbetare med rätt kvalitativ kompetens. För att hantera kompetensgapen 

används de strategier som nämnts i kompetensförsörjningsplanen. Verksamhetscheferna ser 

också att viktiga faktorer för kompetensförsörjning framåt är stabil låg personalomsättning, 

förmåga att fånga upp intresserade och engagerade timanställda och se till att dessa genom 

internutbildning når rätt kompetenskrav.  

  

 
31 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023 

Kock och måltidsbiträde         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 56 57 57 58 59 60 -4 7% 

Pensionsavgångar  -1 0 -2 -1 -1 -1 -6 11% 

Totalt        -10 18% 
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5.4 Sektor samhällsbyggnad 

För yrkesgrupperna ingenjör, tekniker och teknisk handläggare utgår beräkningen från den 

prognosticerade totala befolkningsutvecklingen i kommunen.  

 
Ingenjör, tekniker och teknisk 

handläggare         

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 GAP % 

Personalbehov, årsarbetare 50 51 51 51 52 53 -3 6% 

Pensionsavgångar  -1 0 -1 0 0 0 -2 4% 

       -5 10% 

 

5.4.1 Kommentarer till sektor samhällsbyggnad 

Sektor samhällsbyggnad visar inte upp ett betydande stort kompetensgap fram till 2026. 

Pensionsavgångarna förväntas bara bli två och verksamhetsökningen ser enligt denna 

beräkningsmodell inte ut bidra med en ökning på mer än tre årsarbetare under denna period.  

 

Sektorn har de senaste fem åren haft en genomsnittlig personalomsättning på 10%32. Det är 

ingen hög siffra i jämförelse med de andra sektorerna. Trots detta är det värt att arbeta lite extra 

med att hitta strategier för att behålla kompetensen och minska personalomsättningen, då 

sektorn upplever dessa specialister vara svåra att hitta och attrahera. För att arbeta med detta 

används strategier som nämns i kompetenförsörjningsplanen33. Ett exempel är de interna 

karriärvägarna som går ut på att satsa på vidareutveckling inom organisationen, för att kunna ta 

en mer avancerad roll och på så vis även höja lönen och göra anställningen inom kommunen 

fortsatt attraktiv.  

  

 
32 Se bilaga 2. Uppgifter hämtade från Hypergene. 
33 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023.  
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6. Diskussion  

Stenungsunds kommun arbetar med kompetensförsörjning på många olika sätt, inom ramen för 

modellen:  

 

  
 

Inom dessa delar återfinns flera av de nio rekryteringsstrategier SKR presenterat34 och som 

antagits som arbetssätt inom kommunen35.  

 

Figur 3. Nio rekryteringsstrategier, enligt SKR
34

.  

 

 

Arbetet med dessa rekryteringsstrategier finns beskrivet i kompetensförsörjningsplanen och 

fortlöper i verksamheterna på olika sätt. För att i linje med gapanalysen kvantitativt räkna ut 

möjliga effekter av satsningar, ligger de två strategierna ”öka heltidsarbetet” och ”förläng 

arbetslivet” närmast till hands. I Sverige idag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och 

medellivslängden är 82 år, vilket pekar på att det finns utrymme att förlänga arbetslivet. För att 

det ska vara möjligt att arbeta längre behöver alla de andra strategierna följa med; 

arbetsmiljöarbetet måste prioriteras, medarbetarnas utveckling måste stöttas och ledarskapet 

måste stärkas. Utan dessa blir inga delar av strategierna inom kompetensförsörjning hållbara 

över tid. 

  
En kvantitativ uträkning av effekterna av ökade sysselsättningsgrader och/eller förlängt 

arbetsliv skulle kunna ge en förståelse för i vilken utsträckning denna strategi är användbar. Det 

kan då vara möjligt att se hur utfallet blir inom yrkesgrupper med störst gap om: 

 
34 Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
35 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023.  

Attrahera Rekrytera Utveckla/behålla Avveckla
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- 50% av de anställda arbetar till 68 år  

- den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökade med 10%  

En sådan kvantitativ framåtsyftande prognos skulle bidra till strategier och prioriteringar för 

kompetensförsörjningsarbetet framåt. Enligt SKR36 skulle den årliga behovsökningen av 

anställda inom vård och omsorg (på nationell nivå) minska från 6 300 personer till 4 100 

personer, alltså med drygt en tredjedel om sysselsättningsgraden ökade med 3%. En modell för 

att räkna ut detta på kommunal nivå finns i dagsläget inte tillgänglig. Därför finns det inte heller 

med en sådan uträkning i denna rapport.  

 

De olika sektorerna har konstaterats arbeta med olika sorters kompetensutmaningar. Inom 

sektor samhällsbyggnad har det uppmärksammats att den nya tekniken både kan bidra med ett 

minskat och ett ökat behov av kompetens. Säkerligen kan detta gälla flera sektorer men 

sannolikt är det tydligast i just sektor samhällsbyggnad, där kraven på digital och teknisk 

kompetens har ett högre utgångsläge. 

 

Inom sektor socialtjänst finns det fortfarande utrymme att öka heltidsarbetet. Svårare är det 

inom de andra sektorerna, som redan idag har en hög andel heltidsarbetande. Ett exempel från 

sektor utbildning är gymnasielärare i allmänna ämnen. Där arbetar 88% heltid redan idag.  

 

Avslutningsvis behövs framförhållning och dialog med de medarbetare som förväntas gå i 

pension inom de närmsta åren, för att på bästa sätt kunna parera kompetensgapen.  

  

 
36 Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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7. Sammanfattning  

 

Denna gapanalys bekräftar de uppgifter som tidigare presenterats Stenungsunds kommuns 

kompetensförsörjningsplan37, att socialtjänst och utbildning är sektorer som behöver stort fokus 

på kompetensförsörjning under de kommande fem åren. Gapanalysen kompletterar 

kompetensförsörjningsplanen med en kvantitativ bild av kompetensläget idag och på sikt, samt 

ger en insikt i vilka volymer det handlar om.  

 

Störst gap förväntas uppstå bland undersköterskor i äldreomsorgen. Framskrivningen visar ett 

kompetensgap på sammanlagt 81 årsarbetare, vilket motsvarar 32% av de årsarbetande 

undersköterskorna idag. Det förväntas även bli ett stort kompetensgap bland sjuksköterskor 

inom äldreomsorg, grundskollärare och gymnasielärare i allmänna ämnen.  

 

Strategier för att fylla kompetensgapen är bland annat att öka sysselsättningsgraden och/eller att 

förlänga arbetslivet. För att kunna göra en prognos av de numerära effekterna av dessa 

strategier, behövs mer utvecklade och avancerade prognosmodeller än vad som presenteras i 

denna rapport.  

 

Förutom de strategier som handlar om att öka heltidsarbetet och att få fler att arbeta längre än 

till 65 år, krävs det att kommunen fortsätter arbeta med SKRs övriga befintliga 

rekryteringsstrategier, framför allt inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare och att hitta 

nya lösningar38. Alla dessa strategier är tillsammans en förutsättning för att Stenungsunds 

kommun ska fortsätta attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 

  

  

 
37 Kompetensförsörjningsplan Stenungsunds kommun 2021-2023 
38 Möt välfärdens kompetensutmaning – Rekryteringsrapport 2020, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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Bilaga 1.  

 

Tabell över beräknat befolkningsantal i Stenungsunds kommun. Uppgifter hämtade från 

Befolkningsprognos 2021-2030, Stenungsunds kommun  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

194



 

19 
 

Stenungsunds kommun – Kompetensgapanalys  
www.stenungsund.se 

Bilaga 2.  

 

Personalomsättning 2016-2020, uppgifter hämtade från Hypergene. Avrundat till en decimal.  

 

Personalomsättningen har sjunkit i kommunen de senaste fem åren. Pensionsavgångar 

borträknade, endast avgång på egen begäran inräknad, låg personalomsättningen 2016 på 

13,8%. Motsvarande siffra för 2020 var 6,5%. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

2020 var ett år med rekordlåg personalomsättning, vilket till stor del kan förklaras med det då 

rådande pandemi-läget. Detta kan alltså inte sägas vara ett representativt år. I en uträkning år 

för år mellan 2016-2020 landar den genomsnittliga personalomsättningen 11,4% för hela 

kommunen. Se tabellen nedan för den genomsnittliga personalomsättningen inom varje sektor 

under samma period.  

 

Sektor 

samhällsbyggnad 10,3% 

Sektor socialtjänst 14,3% 

Sektor 

stödfunktioner 6,2% 

Sektor utbildning 10,6% 
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Kommunstyrelsen
2022-08-29

  
 
 
 
 
§ 239 Dnr: KS 2022/496 
 
Godkännande av förbundsordning och samverkansavtal för 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund bestående av sex 
medlemskommuner. Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har ansökt om 
medlemskap i RSG. Med anledning av ansökan har RSG reviderat sin förbundsordning och 
upprättat ett samverkansavtal som samtliga medlemskommuner behöver anta för att inträde 
för kommunerna i kommunalförbundet ska bli aktuellt. En genomgång av förbundsordningen 
och samverkansavtalet visar inga sådana avvikelser eller risker som skulle föranleda 
Stenungsunds kommun att avstå medlemskap i RSG. Förbundsordningen och 
samverkansavtalet ger Stenungsunds kommun tillfredställande inflytande och insyn givet 
kommunens storlek och ställer upp rimliga krav avseende tillgångar och tidigare avtal. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-23 
Ekonomisk bedömning 2022-05-09 
Bilaga 1 - Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
Bilaga 2 - Avtal mellan kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille, 
Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund om samverkan inom räddningstjänsten genom 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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Viktoria Petersson Till kommunfullmäktige 
Kommunjurist 
 
 
Godkännande av förbundsordning och samverkansavtal för 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

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

17 § Uppsägning och utträde 
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning 
ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad 
uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens 
andel av förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbunds-
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ordning, ska därvid utgöra den huvudsakliga grunden till en sådan 
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för 
utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna. 
När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens 
ansvar för kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det 
avtal som avses i första stycket. De kvarvarande medlemskommunerna antar 
de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 
 
18 § Likvidation och upplösning 
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning 
framstår som oskäligt att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara 
bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att medlemmarna är eniga om 
denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet 
omedelbart träda i likvidation. Att likvidation kan bli följden av 
medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs av den 
som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 

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

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

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

• Medlemsavgift för räddningstjänstverksamheten tillämpas enligt förbundsordningen 
som fastställdes 2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige överlämnar till 

medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta följande  

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

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

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

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

och Stenungsund. 

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

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

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

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

och Tjörn. 

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

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

om medlemskap i RSG.  

Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på 

kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav 

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

genom att låta fler kommuner bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Ärendet har beretts politiskt i medlemskommunerna vid ordinarie och extrainsatta 

medlemssamråd. Medlemssamrådet har uttryckt en vilja att välkomna de aktuella 

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

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

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

klar innan ny mandatperiod träder i kraft har betonats. 

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

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

ansluta oaktat Stenungsunds slutliga ställningstagande i frågan. 
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3. Ärendet 

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

räddningstjänst inom kommunen. RSG är ett kommunalförbund organiserat med 

förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige idag bestående av kommunerna Göteborg, 

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

1993 då Göteborg och Mölndal började samverka genom bildandet av 

Räddningstjänstförbundet i Göteborg och Mölndal. Därefter har kommunerna 

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

förbundet.  

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

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

kommunerna har sedan den 1 januari 2017 organiserat den kommunala 

räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns 

Räddningstjänstförbund (SBRF).  

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

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

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

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

en rapport. 

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

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

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

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

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

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

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

myndigheter och kommuner och denna utveckling finns även inom organisering av 

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

omvärlden i kombination med ökande krav och utmaningar på kommunal 

räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta 

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

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

bli medlemmar i kommunalförbundet.  

Rent operativt samverkar kommunerna i RSG och SBRF tillsammans med andra 

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

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

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

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

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

RSG:s ledningscentral. 
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3.2 Ärendets politiska beredning 

3.2.1 Formalia 
Av RSG:s Förbundsordning framgår följande. 

16 § Inträde av ny medlemskommun  

Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 

kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om 

anslutning av ny kommun fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också 

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

medlemskommun inträder i kommunalförbundet. 

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll  

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om 

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

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

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

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

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

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

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

deltar respektive medlemskommun med två representanter vardera, oftast 

kommunalråd. Från RSG medverkar förbundsstyrelsens presidium inklusive 

tjänstepersoner i RSG såsom förbundsdirektör och räddningschef.  

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

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

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

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

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

medlemskommuner där en tydlig och politisk viljeinriktning och samsyn till fördjupad 

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

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

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

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

mandatperiod.  

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

månadsskiftet januari/februari 2022.  

För att möjliggöra beslutsfattande hos RSG:s medlemskommuner under innevarande 

mandatperiod togs en tidplan med korta hålltider fram.  

• Förbundsstyrelse 10 februari 2022 

• Extrainsatt medlemssamråd 10 mars 

• Extrainsatt medlemssamråd och gemensamt medlemssamråd  

(RSG och SBRF) 23 mars 
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• Medlemssamråd 7 april 

• Förbundsstyrelse 21 april 

• Extra förbundsstyrelse och extra förbundsfullmäktige 11 maj 

• Beslut hos medlemskommunerna maj-okt 

• Datum för anslutning den 1 januari 2023 
 

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

beslut om utökat kommunalförbund främst för att bereda frågan kring politisk 

representation i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. Gruppen bestod av Anders 

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

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

förbundsordningen, att tillämpa nu gällande principer för exempelvis politisk 

organisation och representation samt medlemsavgiftens beräkning.  

Den politiska representationen som föreslås i förbundsordningen har beretts genom 

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

Vid det extrainsatta gemensamma medlemssamrådet den 23 mars 2022 presenterade 

RSG:s medlemssamråd förslaget till politisk sammansättning samt även 

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

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

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

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

12 maj 2022. Senare kommer beslut om anslutning fattas.  

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

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

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

om att ansluta till RSG. 

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

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

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

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

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

frågan. 

3.3 Anslutning av nya medlemmar 

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

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

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

kommunala räddningstjänstverksamheten i det gemensamma kommunalförbundet 

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

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

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

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

Tjörn och Stenungsund och utsåg Utvecklingschef Carina Björkman som ansvarig för 

utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget skulle bedöma förutsättningarna för ett 

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

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

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

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

Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla 

Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg återfinns i 

bilaga 5. 

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

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

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

verka för samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen 

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

regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna utveckling finns 

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

grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med ökande krav och 

utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar i lagstiftning, ökade 

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

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

organisation och för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.  

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

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

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

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

förutsättningar att etablera ytterligare specialförmågor och kompetenser inom det 

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

undermarksanläggningar såsom Västlänken. 

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

är främst situationen inom kommunernas nuvarande räddningstjänstverksamhet i det 

gemensamma kommunalförbundet SBRF. Inom SBRF finns idag stora utmaningar inom 

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

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

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

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

kompetensbredd kommer kunna hantera dessa utmaningar efter hand.  

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

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

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

kommunerna i samband med medlemskap så att inte nuvarande medlemskommuner i 

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

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

och medlemsavgift för pensionskostnader. I det följande avses medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, se vidare punkt 3.4.3 om princip för pensionskostnader.  

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

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

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

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

möjlig att tillämpa vid eventuell utökning av förbundet.  

I fördelningsmodellen vägs folkmängd, landareal samt en grundavgift enbart för 

Göteborgs kommun samman. Grundavgiften för Göteborgs kommun motiveras av dess 

specifika riskbild avseende storstadens täta befolkning, komplexa byggnader och 

infrastruktur samt hamnar och industrier varav ett antal klassificeras som farlig 

verksamhet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundavgift har bedömts motiverat för Stenungsunds kommun utifrån dess specifika 

riskbild med avseende på industri klassificerad som farlig verksamhet, motsvarande 

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

grundavgiften för Stenungsunds kommun ska uppgå till 10 miljoner kronor. 

Medlemsavgift för räddningstjänstverksamhet enligt budget 2022 för de sex befintliga 

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

anslutande kommunerna. Det totala beloppet avseende medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet per kommun ger därmed respektive kommuns 

procentuella andel i förbundet. Utfallet framgår av bilagda förbundsordningar, 

bilagorna 1 och 3. 

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

och RSG hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan kommunerna beräknas enligt 

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

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

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

gälla som princip. 

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

Självkostnadsprincipen har också tillämpats när RSG hyr lokaler och fastigheter av 

medlemskommuner och kommunala fastighetsbolag. 

3.5 Reviderad förbundsordning och samverkansavtal 

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

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

kommentarer till de ändringar som föreslås. 

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

Förbundsordning inkl. 
Lilla Edet och Tjörn  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 

10 § 
Medlemskommunernas 
andel i tillgångar och 
skulder 
 

 
 
 

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

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

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

 

  

Kommun Andel 

Göteborg 70,60%

Mölndal 6,61%

Kungsbacka 9,78%

Partille 3,72%

Härryda 4,51%

Lerum 4,78%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%

Kommun Andel 

Göteborg 67,58%

Mölndal 6,33%

Kungsbacka 9,36%

Partille 3,56%

Härryda 4,32%

Lerum 4,58%

Tjörn 1,98%

Lilla Edet 2,29%

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

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

och förbundsstyrelsen utifrån det förslag som förbundsstyrelsens beredningsgrupp 

utarbetat och som presenterats för och godkänts av medlemssamrådet. Förslaget 

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

till förbundet har utgått från förslaget som inkluderar Stenungsunds kommun och 

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

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

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

andre vice ordförande fördelas mellan medlemskommunerna för såväl 

förbundsfullmäktige som för förbundsstyrelsen. Fördelningen av samtliga 

medlemskommuners andelar i förbundet anges i 10 § och medlemskommunernas 

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

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

deltagande.  

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

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

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

undantag har liknande samverkansavtal träffats vid efterföljande utvidgningar av RSG. 

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

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

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

överenskommelser med nya medlemskommuner beträffande pensioner för personal 

vars anställning övergår till RSG i samband med utvidgningar.  

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

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

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

samverkansavtalet om inträdesavgifter. 

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

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

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

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

tillkommande kommunernas uppbyggnad. För att finansiera inträdet och 

uppbyggnaden tillämpas en inträdesavgift som beslutats uppgå till 15 miljoner kronor 

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

förbundet.  

Beloppet räknas upp årligen enligt beslut om budgetuppräkning. De nya 

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

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

2031 betalar de nya medlemskommunerna endast ordinarie medlemsavgift enligt 

gällande konstruktion för medlemsavgiften. 

Inträdesavgiften ingår inte i underlaget för beräkning av medlemskommunernas 

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

samverkan är planerad att ske under maj 2022.  

 

Vid framtagande av beslutsunderlaget har följande personer deltagit 

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

Förbundsjurist Marie Caldenby 

 

Lars Klevensparr Marie Caldenby 
Förbundsdirektör Förbundsjurist 
 

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

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

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

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

3. Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (8 kommuner) 

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

Lerum, Lilla Edet och Tjörn om samverkan inom räddningstjänsten genom 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

5. Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna 

Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

 

Sändlista: 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

kommun@harryda.se 

kommun@kungsbacka.se 

kommun@lerum.se 

kontakt@molndal.se 

kundcenter@partille.se 

charlotte.blomqvist@kungsbacka.se 

madelene.johansson@partille.se 

bo.ekstrom@harryda.se 

markus.johanen@lerum.se 

christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se 

josefin.ludvigsson@molndal.se 
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Förbundsordning för  
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  
 

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

med den 1 januari 2023 

 

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

kommunalförbundet, och har sitt säte i Göteborg.  

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

Partille, Lerum, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

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

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

Kommunalförbundet ansvarar för 

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

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

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

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

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

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

åvilar medlemskommunerna med följande undantag:  

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

brandfarliga och explosiva varor samt  

b) skyldigheter som åvilar medlemskommunen i egenskap av verksamhetsutövare.  

• att med sin specialkompetens stödja medlemskommunerna. 

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

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

förbundsstyrelse. Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. 

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

Uppdraget som ordförande i förbundsfullmäktige innehas av ledamot från annan medlemskommun 

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

kommun.  

Medlemskommunerna utser antal ledamöter och ersättare enligt nedan.  

Göteborg ska utse 17 ledamöter och 17 ersättare.  

Mölndal ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Kungsbacka ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  
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Härryda ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Partille ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Lerum ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Lilla Edet ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Tjörn ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Stenungsund ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

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

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

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

förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige. 

För förbundsfullmäktige gäller en särskild av förbundsfullmäktige antagen arbetsordning.  

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

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

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

kommunalförbundets medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar. Varje övrig 

medlemskommun företräds av en ledamot och en ersättare folkbokförda i respektive 

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

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

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

medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar.  

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

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

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

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

verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning, 

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

kommunalförbundets löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt, 

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

uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen, 

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

• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt 

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

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

För förbundsstyrelsen gäller ett särskilt av förbundsfullmäktige antaget reglemente.  

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

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

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

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

ansvarsfrihet. 

Beslutet ska motiveras.  

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

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

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla. 

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

 

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

förhållande till medlemskommunens andel av kommunalförbundet. 

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

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

Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om ekonomi och 

verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad. 

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

verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner. 

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

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

annan politiker.  

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

genom bidrag från medlemskommunerna fördelat enligt andelarna i § 10.  

Kommun Andel 

Göteborg 64,35%

Mölndal 6,03%

Kungsbacka 8,91%

Partille 3,39%

Härryda 4,11%

Lerum 4,36%

Stenungsund 4,78%

Tjörn 1,89%

Lilla Edet 2,18%

Totalt 100,00%
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13 § Budgetprocess  
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för kommunalförbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig.  

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

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

samtidigt besluta om medlemsavgifter för medlemskommunerna till kommunalförbundet. Besked 

om medlemsavgiftens storlek ska omgående skickas till medlemskommunerna.  

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

medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om 

statsbidrag.  

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

ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas beslut om godkännande.  

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

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

tomträtt.  

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

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

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

ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen 

bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens andel av 

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

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

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

förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.  

När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens ansvar för 

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

De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet.  

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

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

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

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

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

kommunalförbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol. 

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

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

Godkänt av medlemskommunernas fullmäktige hösten 2022. 

 

227



 

1 
 

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

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

genom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

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

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

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

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

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

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

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

Med ”medlemskommunerna” avses parterna i detta avtal. 

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

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

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

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

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

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

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

förbundsfullmäktige. 

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

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

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

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

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

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

(5/20=0,25). 

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

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, före uppräkning (mkr) 

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

Uppräkning enligt beslutad 
budget (fiktiv procentsats) 

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

Sammanlagd inträdesavgift för 
året, efter uppräkning (mkr) 

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

Kommunens andel av 
inträdesavgiften 

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

Kommunens inträdesavgift för 
året (mkr) 

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

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

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

som träder i kraft vid inträdet. 

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

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

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

anställning övergår till RSG i samband med inträdet. 

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

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

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

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

31 december 2022. 

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

betalningar ska ske. 

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

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

betalningar samordnas. 

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

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

avtal som RSG av befogad anledning inte önskar överta. 

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

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

motsvarande belopp. 

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

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

motsvarande belopp. 

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

samma principer för kostnadstäckning tillämpas oavsett vilken medlemskommun, eller av 

medlemskommunen utsedd organisation, som är uthyrare. 

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

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

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

hålls kostnadsneutrala. Fördelningen mellan medlemskommunerna beräknas enligt fastställd andel 

för kostnadstäckning. Detta innebär att medlemskommunerna, jämte medlemsavgift för 

räddningstjänstverksamhet, löpande inbetalar medlemsavgift för pensionskostnader enligt budget. 

Vid årets slut beräknas årets faktiska pensionskostnad inklusive särskild löneskatt och 

finansiella/administrativa pensionskostnader och mellanskillnaden jämfört med budget regleras med 

medlemskommunerna så snart förbundsfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

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

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

verksamhetövergången. 

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

medlemskommuner. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………… 
Namn, namnförtydligande och titel 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-08-29

  
 
 
 
 
§ 240 Dnr: KS 2022/695 
 
Svar på revisionsrapport om grundläggande granskning av 
överförmyndarnämnden 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
av Överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att 
bedöma om Överförmyndarnämnden säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att överförmyndarnämnden inte full ut har säkerställt styrningen för att 
verksamheten ska nå de uppställda målen.  
När det gäller uppföljning och intern kontroll är bedömningen att nämnden säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och intern kontroll.  
 
Revisionen rekommenderar överförmyndarnämnden att säkerställa åtgärder för att uppfylla 
verksamhetsmålen och nämndens uppdrag.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut överförmyndarnämnden 2022-06-15 § 29 
Tjänsteskrivelse 2022-06-03 
Överförmyndarnämndens svar på kommunrevision rapport daterat 2022-06-03  
 
Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-08-29

Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 

 

260



261



 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E post   Giro Org nr 

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

     www.stenungsund.se  

2022-06-03

Sida 1 av 1

Dnr ÖFN 2021/

Överförmyndarnämndens svar på Stenungsunds 
kommunrevisions grundläggande granskning 2021 

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

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

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

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

Överförmyndarnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

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

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

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

1.1. Bakgrund  

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 

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

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer 

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

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

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

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

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

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

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

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

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

som fullmäktige bestämt? 

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

anvisningar?   

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering?  

1.3. Revisionskriterier 

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

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

huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 God revisionssed 2018 

1.4. Ansvarig nämnd 

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

1.5. Metod och avgränsning 

Granskningen baseras på skriftliga frågor. I granskningen ingår också övergripande 

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

2.1. Styrning  

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de samverkande 

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

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

gemensam överförmyndarnämnd. Av överförmyndarnämndens reglemente framkommer att 

Stenungsund är värdkommun och att den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre 

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

2021 framgår att verksamhetsmål kring årsräkningar inte uppfyllts och verksamhetsmål kring 

digital handläggning endast delvis uppfyllts för 2021.  

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

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

färdiggranskade sista september. Samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade samma år 

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

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

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

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

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

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

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

rådde besöksförbud på särskilda boenden. Av årsbokslut framgår att överförmyndarnämnden 

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

Överföringen syftar till att möjliggöra visstidsanställning av en handläggare under fyra 

månader som förstärkning. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till detta.  

Verksamhetsmål kring digital handläggning innefattar att kommunikation ska kunna ske 

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

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

tillfredsställande sätt. I skriftligt svar från förvaltningen beskrivs att kommunikation 

innehållande känsliga personuppgifter och/eller sekretessuppgifter för närvarande måste 

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

uppfyllt kraven kring hantering av personuppgifter då de haft underleverantörer med 

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

kan ske digitalt med bibehållen rättssäkerhet. 

2.2. Uppföljning  

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

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

årligen. Nämnden erhåller därtill verksamhetsuppföljning vid varje nämndssammanträde 

exempelvis avseende överklagade arvodesbeslut. Nämnden erhåller ekonomisk uppföljning 

vid delårs- och årsbokslut.  

2.3. Intern kontroll 

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

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

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

2.4. Bedömning   

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

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

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

månader enligt JO. 

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

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

genom indikatorer. Överförmyndarnämnden har i verksamhetsplan fastställt verksamhetsmål 

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

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

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

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

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

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

och restriktioner till följd av coronapandemin uppges som anledningar till längre 

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

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

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

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

årsbokslut. 

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

inte visat på avvikelser gällande interkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till 

överförmyndarnämnden:  

 

 Säkerställa åtgärder för att uppfylla verksamhetsmålen och nämndens uppdrag.  
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Göteborg den 8 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hellqvist  

Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB 

 

 

 

 

 

  

    

Christoffer Henriksson   Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Kvalitetssäkrare  

    Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Källförteckning 

Dokument 

 Verksamhetsplan, 2021 

 Reglemente, 2014 

 Samarbetsavtal, 2019 

 Interkontrollplan, 2021 

 Uppföljning av interkontrollplan, 2021  

 Riskbedömning, 2021 

 Delegationsordning, 2021 

 Protokoll från nämndens sammanträden 2021 

 Årsbokslut 2021 

 

Skriftliga svar 

 Skriftliga svar från förvaltningen, 2022-01-27  

 Skriftliga svar från förvaltningen, 2022-02-22  
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 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: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2022-06-15 21:57

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Samtliga

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter

272



Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2022-06-15 21:57Datum: 
Signerad checksumma: 
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 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: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2022-06-15 21:57

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Samtliga

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2022-06-15 21:57Datum: 
Signerad checksumma: 
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 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: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2022-06-15 21:57

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Samtliga

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2022-06-15 21:57Datum: 
Signerad checksumma: 
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 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: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2022-06-15 21:57

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Samtliga

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2022-06-15 21:57Datum: 
Signerad checksumma: 

279



Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 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: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2022-06-15 21:57

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Samtliga

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #14475 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2022-06-15 21:57 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2022-06-15 21:57Datum: 
Signerad checksumma: 
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Ärendenummer: #14944 | Inskickat av: EMMA KAIVOLA KARLSSON (signerad) | Datum: 2022-08-02 15:11 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
EMMA KAIVOLA KARLSSON

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #14944 | Inskickat av: EMMA KAIVOLA KARLSSON (signerad) | 2022-08-02 15:11

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Ledamot i Demokratiberedningen

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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